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1. Inledning och sammanfattning
SKR har på initiativ från Välfärdskommissionen beskrivit delar av de hinder mot
effektiv verksamhet som statens styrning utgör, som skapar en tyngre administrativ
börda och som skulle kunna förändras eller tas bort utan invånarna skulle påverkas
negativt, eller som genom att hindren de tas bort eller förändras innebär att kommuner
och regioner skulle kunna leverera välfärd med högre kvalitet utan att kostnaderna blir
högre.
Med nya arbetssätt, ändrad lagstiftning och regelverk som uppdaterats efter dagens
möjligheter med ny teknik skulle välfärden kunna fungera effektivare och invånarna
skulle kunna ta del av välfärd på ett mindre resurskrävande sätt. I inledningen av detta
dokument finns en sammanfattning över de områden där statliga lagar regler och
rutiner påverkar effektiviteten menligt i välfärdens verksamheter.
I kapitlen därefter behandlas specifika hinder inom välfärdens olika
verksamhetsområden.
1.1 Riktade statsbidrag bör överföras till utjämningssystemet
Antalet och storleken på de riktade statsbidragen har ökat under många år, vilket ökar
administrationen, försvårar ett effektivt resursutnyttjande och riskerar att driva upp
kostnaderna på en nivå som kommuner och regioner inte kan finansiera när
statsbidragen tar slut.
Riktade bidrag som tillförs är ofta kortsiktiga och motsvarar inte kostandena för
uppdraget. Intresset verkar många gånger vara större från statens sida att
kommunicera vad som gjorts än att det ska ge positiva resultat i verksamheten och
fungera som stöd i kommunerna. Ett exempel är när 192 kommuner år 2019 fick 77
miljoner att dela på för att skapa ”nattis”. Till exempel fick Orsa kommun fick nästan
10 000 kronor och Upplands Väsby kommun fick 160 000 kr för att öppna nattis.
Detta skapar förväntningar hos kommuninvånarna, men räcker knappast ens till
arbetstiden det tar att söka bidraget.
Ett annat exempel är komvux, som under många år levt på flera olika kortsiktiga
bidrag. Ett annat exempel är hälso- och sjukvård till personer inom kriminalvården
och asylsökande, där ersättningen inte täcker kostnaderna.
Det är väl känt att det under 2020-talet kommer stora ekonomiska utmaningar för
kommuner och regioner, kanske på ett sätt som bara är jämförbart med 90-talskrisen.
Vid den senare argumenterade den Kommunalekonomiska kommittén (SOU 1991:98)
emot riktade statsbidrag och för generella statsbidrag av effektivitetsskäl: ”staten
måste sitt anpassa agerande till denna ekonomiska situation. Kommuner och
landsting måste få bästa möjliga förutsättningar för att effektivisera och förändra
verksamheten”.
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Vissa av dagens statsbidrag kan införlivas i kostnadsutjämningen respektive
strukturbidraget utan att omfördelningen påverkas. Det gäller dels de statsbidrag
(exempelvis likvärdighetsbidraget till skolan) som i princip samtliga
kommuner/regioner söker, dels sådana som samtliga behöriga kommuner och regioner
tilldelas utan ansökan. Till de senare kan räknas statsbidragen för socioekonomiskt
utsatta områden.
Att utröna vilka riktade statsbidrag som skulle kunna lyftas in i utjämningssystemet
behöver undersökas. I kapitlen som närmare beskriver olika verksamheter finns en
utförligare redogörelse för olika problem de riktade bidragen ställer till med inom
olika verksamhetsområden.
1.2 Statlig insamling får inte ta för mycket resurser i anspråk
Ett hinder som påverkar effektiviteten negativt i den kommunala och regionala
verksamheten är den uppgiftlämnarbörda som statliga myndigheters
uppgiftsinsamlingar förorsakar. Det handlar om två olika former av insamlingar. Det
är dels den insamling som görs till den officiella statistiken, dels det stora antal ad
hoc-enkäter som myndigheterna genomför utöver den officiella statistiken. Inom
kommuner och regioner åläggs mycket arbete på att sammanställa och lämna dessa
uppgifter.
Enligt förordningen om den officiella statistiken är det den enskilda myndigheten som
avgör vad som ska samlas in till den officiella statistiken och i vilken omfattning det
ska göras, ställer stora krav på myndigheterna att kontinuerlig gå igenom nyttan av de
insamlade uppgifterna.
-

Regeringen borde därför ge myndigheterna tydligare och stramare
instruktioner att oftare utvärdera nyttan av insamlade uppgifter och att upphöra
med all insamling av uppgifter där den dokumenterade användningen inte kan
motivera den arbetsbelastning de medför.

Den andra delen av uppgiftlämnarproblemet är de uppgiftsinsamlingar som genereras
genom de regleringsbrev, instruktioner och regeringsuppdrag som myndigheterna
årligen får av departementen
-

Departementen bör därför uppmanas att vara noggranna hur de formulerar sig
när de skriver regleringsbrev och regeringsuppdrag, så att det blir tydligt att
uppgiftsinsamlingar i form av enkäter endast ska användas då det är säkerställt
att det inte finns några andra möjligheter att tillgodogöra sig den kunskap som
uppdraget kräver.

Det finns en paragraf i Skollagen (2010:800) som vi upplever att Statens skolverk
emellanåt använder alltför vidlyftigt. Det handlar om 26 kap. 7 § i vilken
uppgiftsskyldigheten vid tillsyn framgår.
Att paragrafen används för att under plikt ta in nödvändiga uppgifter för tillsyn har vi
inte några synpunkter på, däremot anser vi att Statens skolverk emellanåt använder
tillsynsenkäterna för att även ta in andra uppgifter som inte krävs för tillsynen, utan att
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tydligt ange att dessa frågor ligger utanför tillsynsinsamlingen och att de således är
frivilliga att svara på.
-

Statens skolverk bör uppmanas att begränsa tillsynsinsamlingar att endast
handla om uppgifter nödvändiga för tillsynsuppdraget, alternativt att tydligt
ange vilka frågor som är frivilliga.

Regeringen bör ge myndigheterna i uppdrag att intensifiera sitt arbete att finna andra
metoder för uppgiftsinsamling än enkäter. Vid periodiskt återkommande
uppgiftsinsamlingar ska myndigheterna noggrant undersöka möjligheterna att hämta
uppgifterna från kommuners och regioners administrativa system. När det är möjligt
ska det göras och det ska göras utan extra kostnader för uppgiftslämnarna.
Myndigheterna bör också få i uppdrag att utveckla nya metoder för att samla in
uppgifter, som t.ex. metoder för att systematiskt genomsöka definierade webbsidor
efter specifika uppgifter och analysera dem, s.k. webbskrapning och textanalys.
1.3 Sekretesslagstiftningen måste bli flexiblare
Sekretessen skapar ett stort problem då mycket av den kommunala och regionala
verksamheten är uppdelad i olika nämnder samt mellan kommuner och regioner eller
externa anordnare. Det blir stora svårigheter att samverka kring individer då de olika
nämnderna inte kan använda samma information. Sekretessen gör att sjukvården och
socialtjänsten måste upprätta varsin SIP (Samordnad individuell plan). Den skapar
också ett problem i skolan när en SIP ska upprättas. Skolan, socialtjänsten och hälsooch sjukvården borde vara jämbördiga parter att upprätta SIP.
Det måste finnas en möjlighet att sammanställa ett register över anmälningar inom
socialtjänsten som gäller barn som inte lett till någon utredning och inte tillhör något
pågående ärende, för att kunna följa upp om många anmälningar kommit gällande
samma barn.
Det omfattande problemet med sekretess inom socialtjänsten om en kommun har valt
att organisera socialtjänsten i olika nämnder gör att det behövs möjligheter till en
sammanhållen journalföring, dvs. rätt att skapa system för en sammanhållen
personakt per person.
Sekretesslagstiftning gör det också svårt för kommuner att följa upp kvaliteteten
inom socialtjänst som lagts ut på privata anordnare och följa individärenden (svårt
även för privata anordnare att följa kvaliteten i sin egen verksamhet.)
Statistiksekreteressen inom skolområdet, där det finns ett tillfälligt undantag måste
lösas permanent, den gör att kommunerna inte kan följa upp kvaliteten och att
föräldrar som ska välja skola och kommuner inte kan jämföra de fristående skolorna.
Sekretessen utgör också ett problem i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna, det måste möjliggöras för parterna att på ett rättssäkert sätt dela
information och ha gemensamt dokumentationsmaterial.
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Sekretessen skapar dessutom problem vid verksamhetsövergång, mellan olika
anordnare.
Då det är sekretess hos skatteverket gällande obetalda skatter och för andra än
innehavaren av skattekontot kan den som upphandlar inte kontrollera vilka obetalda
skatter och socialförsäkringsavgifter som de bolag man upphandlar har. Uppgifter kan
hämtas hos Kronofogdemyndigheten där det inte råder samma sekretess, men att få ut
informationen från dem är betydligt mer omfattande och krångligt.
1.4 Digitalisering och lagstiftning kring denna måste snabbas upp

Staten måste ta ett större grepp och ett övergripande ansvar för digitaliseringen. Det
måste avsättas mer statliga resurser till detta så att arbetet snabbas upp och prioriteras
högre. Detta gäller både att få utbyggt bredband i hela landet och en infrastruktur och
offentlig e-legitimation som gör att kommuner, regioner, externa anordnare och stat
kan kommunicera säkert. En offentlig e-legitimation krävs både för invånare och för
användning i tjänsten för välfärdens medarbetare. Människor i Sverige som saknar
svenskt personnummer inte kan få något bank-id. Kommuner och regioner har därför
svårt att anställa utländska medborgare, då det krävs bank-id för att kunna utföra ett
antal arbetsuppgifter.
Staten måste också ansvara för att det finns interoperabilitet och internationella
standards. En av de viktigaste frågorna är att måste bli lättare att dela data inom
skola, sjukvård och omsorg. Det saknas en nationell sammanhållen lösning för
adressregister till organisationer och kontaktuppgifter till personer, vilket gör att
alla offentliga aktörer får bygga upp sina egna register.
Staten måste ta ett större grepp om samordningen gällande digitaliseringen. För att
det ska fungera så kan inte att varje myndighet välja egna lösningar och standarder på
e-tjänster och kommunikation. Ska kommunerna kunna utnyttja fördelar med
digitaliseringen så måste det var återanvändbara och skalbara lösningar
1.4.1 Anpassa lagstiftningen för ny teknik

Lagstiftningen måste anpassas till ett digitalt arbetssätt och nya tekniska lösningar.
Det gäller exempelvis i skolan, där det måste ges ökade möjligheter till
fjärrundervisning i de lägre årskurserna. Myndigheterna måste också godkänna
digitala möten, det gäller exempelvis Skolinspektionen.
Kommunallagens lokaliseringsprincip förhindrar kommuner att bygga stadsnät på
lika villkor då de idag inte har möjlighet att ansluta byggnader utanför den egna
kommunens gräns, vilket försenar bredbandsutbyggnaden i Sverige.
För att kunna effektivisera välfärden måste det också vara möjlig att använda tekniska
hjälpmedel, bland annat är lagstiftningen oklar gällande digital nattillsyn med hjälp
av kamera.
Det är tillåtet inom staten, att fatta automatiserade beslut, men inte inom kommunal
förvaltning. Förvaltningslagen är nämligen subsidiär i förhållande till annan lag eller
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en förordning, dvs. om en bestämmelse i annan lag eller förordning avviker från
förvaltningslagen, har bestämmelsen företräde framför förvaltningslagen.
Universiteten måste anpassa sin utbildning till digitala arbetssätt. Studenter som
examinerats har inte rustats med kompetens och förutsättningar att arbeta i en allt mer
digitaliserad verksamhet
1.4.2 Digitala möten för förtroendevalda1

Under pandemin har kommuner och regioner snabbt ställt om till digitala möten för
fullmäktige, styrelser och nämnder. Möten med deltagande på distans har använts i
hög utsträckning. SKR:s enkätundersökning visar generellt sett att distansdeltagande
fungerat väl eller mycket väl under den pågående pandemin. Från demokratisynpunkt
är också deltagande på distans att föredra framför inställda möten eller möten med
färre deltagare.
Den bestämmelse som används för att göra deltagande på distans möjlig är dock inte
avsedd för det ändamål den nu måste användas för. Överväganden vid tillämpningen
är därför förenade med en stor rättslig osäkerhet och allt fler överklaganden kommer
in till förvaltningsrätterna.
Det är centralt att skapa rättslig säkerhet kring tillämpningen. Nuvarande lagstiftning
utgör ett hinder för det demokratiska beslutsfattandet i kommuner och regioner.
SKR har sammanfattningsvis begärt:

att regeringen ska ta initiativ för att inom ramen för snabbast möjliga
lagstiftningsprocess förtydliga de rättsliga förutsättningarna för deltagande på distans
vid kommunala/regionala sammanträden
att regeringen med hänsyn till intresset att motverka risk för spridning av covid-19
tillfälligt begränsar möjligheterna att upphäva kommunala/regionala beslut med
hänvisning till formella brister vid tillämpningen av 5 kap. 16 § kommunallagen i den
mån dessa inte påverkat ledamöternas möjligheter att utöva sina rättigheter att
framföra yrkanden och att delta i beslutsfattandet och som inte påverkat ärendets
utgång, samt
att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att med långsiktigt perspektiv
utvärdera och utveckla den nuvarande regleringen om deltagande på distans.
1.5 Välfärden behöver innovation
Innovation begränsas av felrädsla. För att effektivisera välfärden behövs nya
innovativa lösningar. Dessa utmanar ofta rådande rutiner och arbetssätt vilket ofta
väcker frågeställningar om vad som är tillåtet inom befintliga regelverk. Många
gånger vänder sig kommuner och regioner till statliga myndigheter för att få juridisk
rådgivning om vad som är tillåtet och inte. Då tolkningen av en lagen många gånger är
svår tenderar de rekommendationer som lämnas att innehålla ”både hängslen och

1

Hemställan har nyligen skickats till regeringen
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livrem”. Felrädslan är utbredd i både myndigheter, kommuner och regioner. Effekten
blir att utvecklingsmöjligheterna begränsas av upplevda eller vantolkade regelverk.
När det finns uppenbara svårigheter att uttolka regelverk och hur de ska tillämpas i en
ny situation behöver kommuner och regioner ha bättre möjligheter till ”bollplank”
med statliga myndigheter och departement. Detta kan till exempel ske genom att fler
myndigheter inrättar en tydlig ingång eller frågeservice. Upphandlingsmyndigheten är
ett gott exempel som bidrar till att minska osäkerheten kring uttolkningar av
regelverket inom LOU och LUF.
Sällan finns det ett svar på frågan om vad som är tillåtet, utan lagstiftningen behöver
tolkas utifrån det specifika fallet och ofta innebär detta att flera olika regler behöver
beaktas. Kulturen måste bli mer utvecklingsinriktad.
Ett sätt att underlätta utvecklingsarbete är att statliga myndigheter jobbar mer
proaktivt i utvecklingsfrågor som berör många medlemmar. Det innebär i exemplet
ovan att man belyser olika juridiska aspekter och utarbetar underlag som stöd för
verksamheterna.
En mer utvecklad variant på detta är att vissa myndigheter får i uppdrag att arbeta med
så kallade regulatoriska sandlådor, dvs miljöer där man tillsammans med dem som
berörs av ett specifikt regelverk utvecklar och testar gränserna för regelverket.
1.6 Samverkansmöjligheterna måste förbättras
Utveckling av nya effektivare sätt att lösa välfärdens uppgifter på kräver många
gånger samverkan med andra aktörer. Dagens lagstiftning är alldeles för
organisationsfokuserad och leder till att viktig information om patienter och brukare
blir inlåst i olika organisationer och att de gränser som många strävar efter att riva ner
upprätthålls.
För regioner och kommuner finns kommunalrättsliga ramar att förhålla sig till när det
gäller deltagande i samverkansprojekt, den kommunala kompetensen (2 kap. 1 § KL).
Självkostnadsprincipen (2 kap. 6 § KL) och förbudet mot stöd till enskild
näringsidkare (2 kap. 8 § KL).
Ramarna innebär att regioner och kommuner har parametrar att beakta som inte gäller
för privata eller statliga aktörer, vilket påverkar möjligheterna att delta i
samverkansprojekt med sådana aktörer. Exempelvis kan kommunala aktörer, för att
inte riskera att gynna vissa enskilda näringsidkare, vara förhindrade att delta i ett
samverkansprojekt som inte föregåtts av en öppen inbjudan. I och med att kommuner
och regioner i allt högre utsträckning medverkar i externt finansierade
samverkansprojekt (från stat eller EU) blir det mer angeläget att forsknings- och
innovationsfinansiärer förstår de grundläggande skillnader som gäller för kommuner
deltagande jämfört med exempelvis företag. Kommuner och regioner behöver ges
samma möjligheter att nyttja dessa möjligheter.
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En annan begränsning handlar om att kommuners och regioners möjlighet att
samverka sinsemellan. Den avtalssamverkan, som tillkom på förslag från
Kommunutredningen, har gett kommunerna utökade möjligheter att samverka i
mindre skala med andra kommuner (och regioner med regioner) utan att bilda
gemensam organisation. Denna samverkansform har redan fått stort genomslag, till
exempel avtalssamverkar ett 70-tal kommuner inom miljöområdet. På så sätt stärker
dessa kommuner sin driftskapacitet.
Samverkan måste dock fortsätta förenklas. Möjligheten att enkelt samverka måste
utökas även utöver myndighetsutövningen inom kommunal utförarverksamhet och
konkurrensutsatta verksamheter. Möjligheten till avtalssamverkan måste också
utvidgas till att möjliggöra sådant samarbete även mellan kommuner och regioner.
Exempelvis borde det bli lättare att kommun eller region kan köpa tjänster av
varandra.
Ett tydligt exempel under pandemin är att vissa regioner har tagit på sig ett större
samverkansuppdrag gällande luftburna transporter av svårt sjuka patienter med Covid19 som behandlas på intensivvårdsavdelningar. När staten har stått för merkostnaden
för dessa transporter har det fungerat, men när regionerna ska köpa eller betala för
transporterna av den region som ansvarar för dem så är detta inte tillåtet enligt
nuvarande regelverk.
1.6.1 Samarbetet mellan statliga myndigheter, departement och kommunsektor måste
öka.

Det finns en bristande samordning mellan departementen och mellan de utförande
myndigheterna. Kommuner bedriver välfärdsverksamheter inom många områden. Det
är i princip omöjligt att etablera en gemensam och resurseffektiv IT-infrastruktur med
tjänster som går att nyttja för invånare och medarbetare, oavsett om frågan rör fritid,
bygglov, förskola, skola eller socialtjänst informationsutbyte genom direktåtkomst
inom och mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det fungerar inte att varje
myndighet väljer egna lösningar och standarder på e-tjänster och kommunikation. Ska
kommunerna kunna utnyttja fördelar med digitaliseringen så måste det var
återanvändbara och skalbara lösningar.
Myndigheternas samverkan med varandra måste öka och myndigheterna måste visa en
större lyhördhet och ställa om till ett stödjande och förebyggande arbetssätt och även
ta ansvar för alla delar i landet.
Ett exempel är att en samordning måste ske gällande asylsökande. Det finns i dag ett
tidsglapp mellan sista utbetalningen av ersättning enligt LMA (Lagen om mottagande
av asylsökande) samt första utbetalning av socialförsäkringsförmåner samt
etableringsersättning m.m. för de som får uppehållstillstånd. Vilket innebär att de står
utan ersättning, vilket gör att kommunerna måste gå in också täcka upp detta med
ekonomiskt bistånd till dessa personer för att de inte ska stå utan försörjning.
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Ett annat exempel är eHälsomyndighetens projekt att ta fram personliga hälsokonton
som stoppades av Datainspektionen efter sex års arbete, på grund av att
myndigheterna gjorde olika tolkningar av lagstiftningen.
1.6.2 Dubbelarbete och ökad administration

Staten ger ofta liknande uppdrag till flera myndigheter och det tar tid från den
kommunala och regionala verksamheten att kommunicera med alla. När uppdrag ges
till en myndighet bör alltid en analys göras om någon annan myndighet fått samman
eller närliggande uppdrag. Ett exempel är att IVO, Socialstyrelsen,
Tillgänglighetsdelegationen och Vårdanalys som alla ska följa upp tillgänglighet och
uppskjuten vård.
Ett annat exempel är Socialstyrelsen, som fått i uppdrag att genomföra en satsning
med hjälp av statsbidrag till sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under
åren 2021–2023. Detta samtidigt som Delmos också har regeringens övergripande
uppdrag att förmedla statsbidrag till delvis samma kommuner.
För regionala flygplatser finns två olika förordningar för statlig ersättning.
Det delade huvudmannaskapet för personlig assistans gör att kommuner och
Försäkringskassa ofta utför utredningar samtidigt för samma person.
Statliga myndigheter får ibland uppdrag inom det regionala utvecklingsansvaret där
regionerna i många fall också är utpekade.
SCBs tar så mycket betalt för sin statistik, att Tillväxtverket måste låta regioner söka
medel till att köpa statistik från SCB.
1.7 Snabbare överprövning av upphandling
Långa överprövningstider i ärenden om upphandling är mycket kostsamma för
kommuner regioner varje år. SKR anser därför att ett skyndsamhetskrav för att minska
de långa handläggningstiderna i domstol för mål om överprövning av upphandling
behövs.

SKR välkomnar införandet av ett skyndsamhetskrav för mål om överprövning av
upphandling. Dock är det inte möjligt att veta om detta är tillräckligt för att minska
dagens negativa effekter av överprövningarnas tidsutdräkt.
SKR har i remissyttrande tillstyrkt förslaget om en tidsfrist om 90 dagar i första
instans. Flera domstolar har redan idag i sin arbetsordning stadgat att
upphandlingsärenden har förtur. Att det blir lagstadgat leder förvisso till att det
tillämpas enhetligt över landet. Men bristen på tydlighet om vad skyndsamt innebär,
samt avsaknad av någon sanktion riskerar att det bli tandlöst.
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SKR förordar således att en uppföljning görs inom två år efter ikraftträdandet för att
se hur skyndsamhetskravet påverkat tiden för överprövningarna av upphandlingsmål.
För de fall att denna visar att skyndsamhetskravet inte fått eftersträvad effekt måste
andra åtgärder övervägas. SKR har gjort en studie om kostnaderna för de långa
handläggningstiderna i domstol. Det kan konstateras dagens handläggningstider
åsamkar upphandlande myndigheter miljarder i direkta och indirekta kostnader.
1.8 Nationella samordnare får inte öka detaljstyrningen
De senaste tio åren har det tillsatts ett 30-tal nationella samordnare i frågor som
kommuner eller regioner ansvarar för. Förutom att ta fram mål och kräva resultat styr
dessa samordnare många gånger genom att driva på för en viss metod som de
personligen förordar. Det kan till exempel vara krav på att alla kommuner ska ta fram
en handlingsplan. I exemplet nedan från arbetet med våldsbejakande extremism
beskrivs hur problemet kan arta sig. Detta oavsett hur situationen ser ut i respektive
kommun.
1.8.1 Exempel Våldsbejakande extremism

Ur SKR:s forskningsrapport ”Från ord till Handlingsplan” en genomgång av hur
kommuner styrdes på att anta kommunala handlingsplaner mot extremism.
”Syftet med denna rapport är att beskriva utvecklandet av och innehållet i kommunala
handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Detta för att bättre förstå vilka
behov/hot de svarar upp mot, hur de är förankrade i egna behovsanalyser, vad som
förväntas göras och hur detta förhåller sig till mer traditionell kommunal verksamhetoch lagstiftning. Rapporten är baserad på en undersökning av 127 kommunala
handlingsplaner mot våldsbejakande extremism från 134 kommuner.
Rapporten beskriver, via en genomgång av politiska- och statliga dokument, hur
kommunerna fått ett allt större ansvar i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism och hur handlingsplaner kommit att bli en central åtgärd i detta arbete.
Genomgången visar att det skett en gradvis förskjutning, från nationell till lokal nivå,
av ansvaret för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism sedan den
första nationella handlingsplanen beslutades år 2011. Att alla svenska kommuner ska
anta handlingsplaner mot våldsbejakande extremism är en åtgärd som initierats av den
dåvarande nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.. Trots avsaknad av
lagstiftning eller styrmedel som motiverar kommuner att skriva kommunala
handlingsplaner, har den dåvarande nationella samordnaren tidvis varit kritisk och satt
press på de kommuner som inte valt att anta kommunala handlingsplaner mot
våldsbejakande extremism. Detta väcker frågor om hur det kommunala självstyret
respekterats i processen.
Rapporten visar på att innehållet i planerna i huvudsak är utarbetade utan att de
föregåtts av lokala behovsanalyser eller lägesbilder. Endast 23 handlingsplaner
baseras på någon form av lokal kartläggning eller reflektion rörande förekomsten av
våldsbejakande extremism”
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1.9 Otydlighet, kortsiktighet och brist på övergripande synsätt
Många gånger genomförs reformer oavbrutet så att verksamheten inte får arbetsro, det
är ofta också kort införandetid. De ständiga reformerna stjäl arbetstid från
verksamheten.
Det finns många otydliga regelverk som leder till osäkerhet och onödiga
rättsprocesser. Detta gäller till exempel lagen om lika villkor för offentlig och
fristående skola, socialtjänstlagen och LSS och när det gäller vilken aktör som är
ansvarig för olika sociala insatser till asylsökande.

De nuvarande lagstiftningarna för färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor
behöver moderniseras för att bättre möta dagens förutsättningar.
För att elever i glesbygd ska kunna delta i kulturskolan måste de bli möjligt att göra
det under dagtid även om det innebär att de missar viss annan undervisning för att ge
dessa elever möjlighet att resa med skolskjutsen.
Många av de utmaningar som välfärden brottas med är komplexa. Få organisationer
har idag förmåga, kompetens och resurser för att seriöst ta sig an komplexa frågor där
roller och ansvar spänner över olika samhällssektorer. De kan inte lösas inom ett
stuprör, en förvaltning eller ett departements eller myndighets avgränsade område.
Oavsett om det handlar om fallolyckor hos äldre, unga utan arbete eller otrygghet så
tenderar resultaten i olika satsningar vara småskaliga och begränsade till respektive
organisations och sakområdes ansvar. Lösningarna finns i en bredare samhällskontext
men projekt når inte längre än till förvaltningsdörren.
En grundläggande utmaning är hur man överhuvudtaget sammanför de problem,
kompetenser, resurser och ansvar som krävs för att hantera komplexa utmaningar. Här
behöver kommunsektorn tillsammans med staten utveckla nya arbetsformer. Ett
statligt hinder är i detta sammanhang oförmågan att ge uppdrag och samarbete över
gränserna mellan olika departement och myndigheter.
1.10 Myndighetsutövning måste stödja välfärden
Sektorsmyndigheterna måste bli bättre på vägledning och service till kommuner och
regioner så att myndighetsutövningen ute i landet blir mer lika. Myndigheterna måste
samverka med varandra om vilka uppdrag de fått. Tillsyn genomförs ofta på ett sätt
som skapar osäkerhet och otrygghet hos personal och tvingar fram en
överdokumentation. Med ett annat förhållningssätt från tillsynsmyndigheter skulle
resultatet troligen bli bättre för alla parter.
Myndigheterna måste också ta hänsyn till vad som är praktiskt genomförbart på lokal
och regional nivå och vara flexiblare och mer stödjande i sitt arbetssätt. Många
gånger skulle besök på plats med råd och stöd i stället för att bara samla in dokument
ge en betydligt bättre tillsyn som med stor sannolikhet ger en större regelefterlevnad
och effektivare verksamhet. Myndigheterna måste också verka för digitala lösningar
när det gäller tillstånd, tillsyn och kontroll.
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Det är också exetremt långa överprövningstider bland domstolar vid upphandling
enligt LOU och LUF som gör att kommuner och regioner riskerar att stå utan
leverantör under vissa tider, alternativt kan tvingas betala alltför hög ersättning, då de
kommer i en utpressningssituation då de inte har någon ny upphandlad leverantör.
Statliga myndigheter tar heller inget ansvar för att bedriva verksamhet i alla landets
kommuner, utan lämnar kommuner många åt sitt öde att sköta verksamheten själva,
där de även måste ansvara för att upprätthålla det som egentligen är staten ansvar.
1.10.1 IVO

IVOs granskningar visar ofta dålig lyhördhet och tar exempelvis inte hänsyn till den
situation som kommuner och regioner kan befinna sig i. Exempelvis ville de
genomföra en granskning av intensivvården i ett läge då sju av landets regioner hade
sådan brist på resurser att de tvingats utlösa krislägesavtal. Att regionerna i ett sådant
läge ska behöva avsätta omfattande resurser för att svara på alla IVOs frågor gör att
utmaningarna blir än större. IVO har i sin tillsyn kritiserat i princip alla kommuner för
att ha bristfällig dokumentation, vilket gör att den administrativa bördan ökar
ytterligare, exakt hur och på vilket sätt dokumentationen skulle behöva förbättras är
oklart. IVO har också kommit att tolka rekommendationer kring exempelvis
nattbemanning som ett bemanningskrav, vilket varit kostnadsdrivande samt stoppat
upp utvecklingen av effektivare arbetssätt som digital natttillsyn m.m.
1.10.2 TLV

TLV borde få mer resurser inom klinikläkemedelsuppdraget för att förstärka arbetet
med hälsoekonomiska utvärderingar av rekvisitionsläkemedel.
1.10.3 Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets stelbenta tolkningar kring utrymme på toaletter och i rum på
exempelvis äldreboenden gör att många kommuner tvingats till stora ombyggnationer
av väl fungerande fastigheter då tekniska hjälpmedel kanske hade varit till större
hjälp.
Ett annat exempel är när Arbetsmiljöverket i samband med pandemin gjorde andra
tolkningar än Folkhälsomyndigheten. Detta ställde till med omfattande problem för
vårdpersonal och chefer i kommuner och regioner. Myndigheterna måste samordna
sig bättre, så att det inte blir upp till den enskilda chefen i ett äldreboende att veta
vilken myndighets regelverk som är viktigast att följa.
I fall när det gäller gravidas arbete under pandemin har Arbetsmiljöverket gått ut med
riktlinjer gällande de gravidas arbete som varit svåra att tolka på lokal och regional
nivå och bidragit till förvirring och oro bland personalen.
1.10.4 Skolinspektionen

Inspektioner samt anmälningar som görs till Skolinspektion medför en ökad
arbetsbelastning i skolan som kan förenklas genom hantering inom huvudmannen.
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Även en oro för att bli anmäld till Skolinspektionen kan leda till att mer
dokumentation än nödvändigt görs.
1.10.5 Barn och elevombudet

Barn och elevombudet driver kränknings- och skadeståndsfrågor alltför ensidigt vilket
innebär att lärare, rektorer och annan skolpersonal måste dokumentera väldigt
omfattande skeenden och vidtagna åtgärder för att i efterhand visa vad som gjorts och
försöka friskriva sig från skuld och skadeståndsansvar.
1.10.6 Arbetsförmedlingen

Den neddragning Arbetsförmedlingen gjort av kontorsnäten runt om i landet har gjort
att kommunerna fått ta ett betydligt större ansvar för de grupper som står längst från
arbetsmarknaden och som inte kan hantera de digitala verktyg som
Arbetsförmedlingen erbjuder.
Det finns en otydlighet i Arbetsförmedlingens uppdrag relativt den ersättning och de
uppdrag som getts till komvux.
Omorganiseringen av den lokala närvaron kräver också nya möjligheter att samarbeta
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner ur ett individperspektiv med stöd av
digitaliseringen.
1.10.7 Boverket

SKR har vid flera tillfällen lyft fram delar i byggregelverket som hinder för effektivt
byggande. Kommunerna kommer att få arbeta med olika regelverk under några år
framåt.
Energikraven i byggreglerna är inte teknikneutrala utan främjar värmepumpar och
solceller på bekostnad av fjärrvärme. Denna snedstyrning blir värre i de olika
bidragssystem och certifieringar som bygger på BBR. SKR-yttranden finns.
Energibolagen försvårar. Exempelvis individuell mätning som EU har tvingat på oss.
Planbeskrivning är så krånglig att Lantmäteriet inte ens vill ha det. Kommunerna gör
saker på egen hand och behöver inte alltid Boverkets regler.
Boverkets tillsynsvägledning för översvämningsfrågor är ett konkret exempel. Ny
bebyggelse, men även ändring/utveckling/omvandling inom befintliga strukturer ska
klara en 10000-årshändelse, vilket får stora konsekvenser för ex Malmö stad, som inte
kommer framåt i en detaljplan som handlar om omvandling av befintlig miljö så
länsstyrelser sätter väldigt höga krav utefter nämnda vägledning från staten. Är det
rimligt att en enda detaljplan på det sättet ska ”lösa” frågan om stigande hav för
landets tredje största stad?
EU-kommissionen har ålagt Sverige krav på Individuell mätning och debitering av
värme i flerbostadshus, trots att svenskaerfarenheter och Boverket visat att det inte är
kostnadseffektivt. Regelverket som nu införs gäller de byggnader som har högs
energianvändning och ger möjlighet till energieffektiviseringsåtgärder som alternativ.
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1.10.8 Domstolarna

Domstolarnas handläggningstider är för långa
1.10.9 Försvarsmyndigheten

De behöver inte motivera sig vid beslut. Bekymmer med en myndighet som står vid
sidan om. De är också särbehandlade.
1.10.10 Lantmäteriet

Alltför långa handläggningstider.
1.10.11 Livsmedelsverket

Riskklassningsmodellen som ska göras om innebär att resurser flyttas och gör det
svårare för kommunerna.
Enskilda brunnar/vatten. Samordning är dör dålig för kommunerna att göra det bästa
av vattenfrågan. Var ligger skyldigheterna?
1.10.12 Länsstyrelserna som myndigheter

Frekvent förekommande åsikter från kommunerna är att det är krångligt att samverka
med Länsstyrelserna. Deras inblandning i planprocessen (samråd, e t c) gör det svårt
att förstå som gäller. De lämnar ofta oklara yttranden som är svåra att förhålla sig till.
Länsstyrelserna är 21 olika myndigheter alla gör olika, och hävdar sin egenart, olika
handläggare ger olika information vilket skapar problem.
Att så mycket beror på vilken individ som handlägger ett ärende gör det svårt och
krångligt. Kommunerna hoppas ofta på en ”bättre” handläggare i ärendena. Det ska
inte handla om personliga beslut utan enhetliga oavsett vilken handläggare du har.
1.10.13 Naturvårdsverket

Riksintressen – regleras i miljöbalken men med koppling till flera myndigheter. Det
skapar otydlighet och det saknas en samlande hand. Detta är en del i en större fråga
om riksintressen och andra skyddsformer och kommunernas inflytande? Vad ska vara
riksintressen och vad ska skyddas på annat sätt?
Bullerfrågor. Vägledning har kommit och försök har gjorts att samordna sig med
Boverket. Vägledningen är rätt ny och det tar lite tid att komma in i den ordentligt.
Ren luft – kommuner irriterade att staten inte gör sitt jobb ordentligt med
åtgärdsprogrammen, t e x zonindelningar. Stora satsningar har gjorts med egna medel
av kommunerna.
1.10.14 Polisen

Det är brist på närvaron av polisen i många kommuner, i stället för polisiär närvaro
säger de åt kommunerna att hålla med egna ordningsvakter (inte officiellt dock). De
vill inte syssla med lokal ordningshållning trots att det ingår i deras uppdrag.
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1.10.15 Vattenmyndigheten

Det finns problem med Havs och Vattenmyndigheten (HaV) till följd av avsaknad av
föreskrifter och definiering.
1.10.16 Digg

Myndigheten Digg behöver mer resurser för att på ett operativt plan kunna samverka
till att bygga upp den infrastruktur som behövs inom
1.10.16 MSB

MSB är alltför teoretiska och inte anpassade till den operativa verksamheten.
1.10.17 Övriga kommentarer:

Statliga myndigheter är dåliga på att samordna sig – Länsstyrelserna försöker
samordna och göra avvägningar av olika intressen. De behöver dock förstå vilka de
möter och ha ett helhetstänk. Länsstyrelserna får inte alltid med sig alla myndigheter
då de inte vill bli samordnade av Länsstyrelserna.
Liknande uppdrag går i dag till Länsstyrelserna och regionerna gällande regional
utveckling, vilket skapar otydlighet kring vem som ska ansvara.
Myndigheternas oförmåga att samordna sig gällande digital infrastruktur gör att
fördröjningen av införande av ny teknik blivit försenad.

Det behöver också bli lättare att dela data mellan de verksamheter i regioner,
kommuner och statliga myndigheter som på olika sätt samverkar runt personer med
sammansatta behov.

2 Utbildning
2.1 Riktade statsbidrag
Inom förskolan, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt inom vuxenutbildningen finns en mängd
olika riktade statsbidrag. Dessa avser exempelvis utveckling av verksamheten,
personalförstärkningar och kompetensförsörjning (både för kompetensutveckling och
för att komplettera behörighet). Majoriteten av de riktade statsbidragen måste sökas
vilket innebär ökad administration för kommuner och regioner. Statsbidragen ges ofta
för ett antal år och vissa av statsbidragen förlängs medan vissa upphör efter några år.
De har även varierande villkor, även för likartade bidrag, vilket ökar administrationen.
Detta gör det svårt för huvudmännen vid planering av verksamheten, framför allt när
det gäller statsbidrag för personalförstärkningar eller där någon ska studera del av
arbetstiden så att vikarier behövs. Huvudmännen måste veta vilka ekonomiska
förutsättningar som finns under en längre period framåt om de ska anställa personal.
SKR anser att de riktade statsbidragen bör förändras för att bättre stödja kommunernas
arbete med förskola, skola och vuxenutbildning. De behöver både bli färre och mer
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utvecklingsinriktade. Regeringen är medveten om problematiken och av
budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) framgår att regeringen avser att
minska de riktade statsbidragen. SKR har tidigare haft en pågående diskussion med
regeringen i frågan och har tagit fram en modell för att klassificera befintliga
statsbidrag som ett medel för att underlätta och skapa förutsättningar för ett fåtal större
statsbidrag. Denna modell kan användas på både kort och lång sikt. De bidrag som ska
finnas bör främja långsiktighet och flexibilitet utifrån lokala behov och
förutsättningar. SKR har även tillsammans med Lärarnas samverkansråd i HÖK21
angett att utveckling av statsbidrag för lärares kompetensutveckling och statsbidrag
avseende lärarlöner är något som parterna avser att föra dialog med staten om.
2.1.1 Statsbidraget för regionalt yrkesvux måste utvecklas

I mars 2020 och i budgetpropositionen för 2021 har regeringen presenterat flera
satsningar inom utbildningsområdet för att ta Sverige ur krisen. En av dessa är en
utökad satsning på gymnasiala yrkesutbildningar i komvux (regionalt yrkesvux). I
mars 2020 lovade staten att stå för kostnaderna för yrkesvux 2020, dvs. att ersätta den
kommunala medfinansieringen på 50 procent som gäller för att kunna söka
statsbidraget. Dessutom meddelades att staten även tillförde medel för nya
utbildningsplatser under 2020. Processen tog alldeles för lång tid med ett komplicerat
ansökningsförfarande till Skolverket mitt under sommarsemestrarna och kommunerna
kunde exempelvis inte planera för den viktiga augustistarten. Det var inte förrän ett
halvår efter att satsningen aviserades, den 30 september 2020, som kommunerna fick
besked från Skolverket om hur mycket pengar de fick och om de fick extra platser för
2020, dvs när de flesta utbildningsstarterna är över. Många kommuner fick inte den
ersättning de sökt, utan väsentligt mindre. I vårändringsbudgeten som presenterades
den 15 april 2021 kom beskedet att kommunerna ersätts retroaktivt med 332 000 000
kronor för medfinansiering av yrkesvux 2020, men hur medlen ska fördelas lokalt är
fortfarande osäkert. Många kommuner har således gått in i 2021 med osäkerhet och
stora underskott i yrkesvux, vilket inte främjar incitamenten för att våga bygga ut.
Kommunerna måste få mer rimliga budget- och planeringsförutsättningar.
För att satsningar på yrkesvux ska nå framgång är snabb information till kommunerna
om hur satsningar ska fördelas, att kommunerna kan lita på att staten håller sina löften
och att kommunerna får rimliga planeringsförutsättningar av central vikt.
2.2 Regleringar som försvårar huvudmännens arbete
2.2.1 Ny reglering av fjärr- och distansundervisning bygger in hinder

Den nya regleringen i skollagen (2010:800) av fjärr- och distansundervisning som
börjar tillämpas från och med höstterminen 2021 öppnar nya möjligheter som är
särskilt viktiga för skolor i glesbygden (21–22 kap.). Dessvärre är regleringen inte
tillräckligt långgående och skapar även svårigheter för huvudmännen. När det gäller
fjärrundervisning i de obligatoriska skolformerna ökar möjligheterna till
fjärrundervisning enbart i högstadiet. Det innebär att elever i låg- och mellanstadiet
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inte i samma utsträckning genom fjärrundervisning ges möjlighet till undervisning av
legitimerade och behöriga lärare i de fall där huvudmannen trots ansträngningar inte
lyckats rekrytera behöriga lärare eller där elevgrupperna är små. Eleverna tvingas i
stället att resa långt för att få undervisning av en lärare med adekvat utbildning.
Samtidigt sätts betyg från årskurs 6 och det kommer även finnas möjlighet att sätta
betyg från årskurs 4. Det är då bekymmersamt om eleverna har undervisats av en
obehörig lärare utan legitimation. SKR anser mot bakgrund av detta att det i skollagen
måste göras möjligt att även i viss utsträckning erbjuda elever i låg- och mellanstadiet
fjärrundervisning.

När det gäller fjärrundervisning i gymnasieskolan kommer fjärrundervisning enbart
tillåtas i ämnen där det inte finns praktiska moment som innebär att elever och lärare
behöver vara på samma plats samtidigt. Det framgår av Skolverkets förslag till
föreskrifter om vilka kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som
fjärrundervisning får användas i. SKR konstaterar att denna reglering medför att det
inte blir tillåtet för huvudmännen att kombinera när- och fjärrundervisning på ett sätt
som underlättar för elever och lärare samt minskar antalet långväga resor för dem.
Lapplands gymnasium, som ingått i den försöksverksamhet som Skolverket ansvarat
för, kommer inte fortsättningsvis att kunna utforma kurser som en kombination av
när- och fjärrundervisning. Detta försämrar både elevernas möjligheter att läsa
yrkesprogram och huvudmännens möjligheter att erbjuda ett brett utbildningsutbud
som innebär att eleverna inte måste göra många långa resor eller flytta. SKR anser att
det skollagen måste ges möjlighet för skolan att kombinera när- och fjärrundervisning
även i de ämnen som innehåller praktiska moment.
Den nya regleringen av distansundervisning i skollagen innebär bland annat att elever
i både de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
kan ges distansundervisning som särskilt stöd om det föregås av utredning och ett
åtgärdsprogram. Det är en angelägen möjlighet bland annat för att ge elever med
omfattande skolfrånvaro möjlighet att nå kunskapskraven och underlätta återgång till
undervisning i skolan. Den nya regleringen innebär emellertid att enbart huvudmän
som ansökt hos Skolinspektionen och blivit godkända som utförare av
distansundervisning får distansundervisa elever, även då det enbart handlar om särskilt
stöd och inte en hel utbildning. Detta medför att lärare på elevens egen skola tillåts
distansundervisa eleven, vilket medför att upparbetade och goda relationer inte kan
nyttjas samt att det särskilda stödet till eleven i form av distansundervisning riskerar
att försenas. För att ge eleven distansundervisning som särskilt stöd måste elevens
huvudman sluta ett entreprenad avtal med en annan huvudman som är godkänd som
utförare av distansundervisning.
2.2.2 Statistiksekretess för information om fristående förskolor och skolor

Statistiska centralbyrån reviderade under 2019 sin tolkning av vad som räknas som
sekretessbelagda uppgifter på skolområdet. Kammarrätten i Göteborg har därefter
tagit ställning i frågan, bland annat i ett ärende som SKR har drivit, i en dom som
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fastställer att uppgifter om fristående skolor och deras huvudmän omfattas av
sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den
enskilde huvudmannen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte
prövningstillstånd när detta ärende överklagades.
Det rättsläge som råder med statistiksekretess för information om fristående förskolor
och skolor samt huvudmän för dessa verksamheter orsakar dels administrativ börda
och kostnader för kommuner, dels svårigheter att uppnå krav som ställs i skolans
författningar. Detta gäller t. ex. följande i skollagen (2010:800) reglerade skyldigheter
för kommuner:
-

kommuners ansvar att utöva tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg (26 kap. 4 §),

-

att utföra systematiskt kvalitetsarbete (4 kap. 3-4 §),

-

att fördela resurser till förskolor och skolor efter barns och elevers
förutsättningar och behov (2 kap. 8b §), samt

-

att tillhandahålla information inför val av förskola och skola (29 kap. 19 §).

Regeringens proposition om tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation (Prop. 2020/21:141) kan bidra till att kommuner får merparten av sitt
informationsbehov tillgodosett, givet att riksdagen fattar beslut enligt förslaget och att
ändringarna införs den 1 juli 2021. Den tillfälliga lösningen ska, enligt regeringens
förslag, endast gälla i två år och under denna period ska en permanent lösning utredas.
SKR menar att läget för kommuners informationsbehov är osäkert fram tills en
permanent lagstiftning är på plats.
2.3 Statlig tillsyn och granskning
Skolinspektionens uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att
skolhuvudmännen följer gällande lagar och förordningar. Inspektioner samt
anmälningar som görs till Skolinspektion medför en ökad arbetsbelastning i skolan
som kan förenklas genom hantering inom huvudmannen. Även en oro för att bli
anmäld till Skolinspektionen kan leda till att mer dokumentation än nödvändigt görs.

SKR har tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tidigare framfört
till Utbildningsdepartementet att Skolinspektionens instruktion behöver förtydligas så
att anmälningar som berör individer i huvudsak ska hanteras av huvudmannen medan
Skolinspektionen i huvudsak ska inrikta sin utredning av klagomålshanteringsärenden
på skolnivå och huvudmannanivå. En sådan ordning skulle tydliggöra att det är
huvudmannen och skolan som har det främsta ansvaret för att utreda och åtgärda
problem. Vidare framfördes att regeringen bör överväga genomförandet av en översyn
av regelverket för kränkande behandling och huvudmannens ansvar i detta, med
utgångspunkt att ytterligare minska förekomsten av överdokumentation.

2021-03-09
20 (67)

Mot denna bakgrund är SKR positiva till den utredning som Statskontoret har
genomfört av klagomålshanteringen inom skolväsendet, på uppdrag av regeringen
(Statskontoret 2020). Utredningen visar bl.a. att huvudmännen kan utreda klagomål
och åtgärda brister i verksamheten snabbare och på ett mer flexibelt sätt än
Skolinspektionen. Vidare framgår av utredningen att lärares och rektorers
anmälningsskyldighet bör ersättas med ett krav på rutiner för när rektorer ska
informera huvudmannen om kränkningar.
2.4 Myndigheters uppdrag
2.4.1 Löpande förändringar av styrdokumenten

Det pågår löpande förändringar av läroplaner och kurs- och ämnesplaner. Skolverket
har för närvarande ett omfattande uppdrag att förbereda för införandet av ämnesbetyg
i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. SKR ställer sig generellt positiv till löpande
förändringar i styrdokumenten. Samtidigt måste förändringarna kunna implementeras
med kvalitet.
Med tanke på rådande lärarbrist önskar SKR se en tydligare dialog med Skolverket
om hur det kan vara möjligt att prioritera i nuvarande styrdokument och hur den
löpande revideringen av styrdokumenten kan ske med framförhållning. Det kan också
vara en fördel om staten försöker samla närliggande förändringar och implementera i
kluster. Ett exempel är förändringar av gymnasieskolans programinnehåll som under
de senaste åren skett successivt, snarare än samlat.
2.4.2 Enkäter leder till ökad administration

Skolmyndigheterna skickar regelbundet ut enkäter till skolorna. Det kan vara mer
omfattande enkäter som Skolenkäten (Skolinspektionen) men det kan även vara
mindre och mer frekventa enkäter som riktas till lärare eller rektorer. Vissa enkäter
kan vara av stor vikt för att ge en nationell bild av skolan men många enkäter kan ses
om överflödiga. Sammantaget leder de till en ökad administration.
SKR har vid ett flertal tillfällen lyft frågan med berörda myndigheter som t.ex.
Skolverket och Skolinspektionen men även med Utbildningsdepartementet. Den
kunskap om skolväsendet som generas av myndigheternas insamlingar är viktig både
på nationell och på lokal nivå, men uppgiftslämnandet behöver begränsas till att
endast röra sådan information som är angelägen och nödvändig. För att uppnå detta är
det också viktigt att myndigheterna kontinuerligt omprövar aktualiteten och därmed
nödvändigheten av frågor som ställs i återkommande enkäter i syfte att stryka frågor
som inte längre är uppfyller dessa kriterier. Det behöver också göras tydligt vilka
undersökningar som är obligatoriska respektive frivilliga för respondenterna.
2.4.3 Skolenkäten bör få ett breddat syfte

Som nämnts är Skolinspektionens skolenkät en av de mest omfattande enkäterna på
skolområdet. Uppgifter från denna undersökning används av myndigheten inför
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tillsyn, men även kommuner nyttjar resultaten som ett centralt underlag i det lokala
systematiska kvalitetsarbetet. Uppgifterna är därmed att anse som angelägna och
nödvändiga både för myndighetens tillsynsuppdrag och för den lokala
skolutvecklingen. Eftersom en huvudman bara ingår i Skolinspektionens insamling en
gång per tvåårscykel ser många kommuner det som nödvändigt att göra egna
insamlingar det år man inte omfattas av myndighetens enkät. Detta leder till stora
kostnader för kommunerna. För kommunsektorns del skulle det vara mer
resurseffektivt om det var möjligt att ingå i Skolenkäten varje år. För att möjliggöra en
sådan förändring krävs troligen att Skolenkäten får ett breddat syfte, att också tjäna
som underlag för lokal skolutveckling.
2.5 Kort tid för implementering samt förändringar av reformer försvårare
långsiktigt och strategiskt arbete lokalt
Ett återkommande problem när det gäller skolreformer är att tidsplanerna för
införande och implementering kraftigt underskattas. Det innebär att huvudmännens
förutsättningar för att genomföra reformer på ett tillfredsställande sätt försvåras. Detta
gäller såväl redan införda reformer som förslag till nya reformer. Som exempel kan
nämnas Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av
gymnasial utbildning (SOU: 2020:33) och Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som
bättre motsvarar elevernas kunskaper (2020:43). Utredningarnas förslag är
omfattande och tidplanerna överlappande. Det innebär att förslag om genomgripande
reformer av styrning och innehåll ges samtidigt men utan att förslag eller tidsplaner
har samordnats.
Att ge huvudmännen tillräckliga planeringsförutsättningar när det gäller skolreformer
är i princip en stående synpunkt i SKR:s remissyttranden men där effekterna inte har
varit tydlig. Att reformer drar åt samma håll är en annan viktig fråga. Alltför många
fall finns där förändringar i befintliga reformer får nya förutsättningar som påverkar
det som redan har genomförts negativt eller nya reformer som riskerar att motverka
annat som nyligen har införts. Förändringarna i statsbidragen för karriärtjänster är ett
sådant exempel. Denna fråga bör vara ständigt aktuell i SKR:s dialog med
Utbildningsdepartementet.
2.6 Skolan saknar reglering om samordnad individuell plan (SIP)

Sedan 1 januari 2010 finns både i socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL) en bestämmelse om att kommun och region ska
upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en enskild har behov av insatser från
både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Någon motsvarande reglering finns inte
i skollagen. Planen ska upprättas när kommunen eller regionen bedömer att det behövs
för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker
till att den upprättas. När det gäller barn och elever i förskola och skola är det ofta
personalen som upptäcker behovet av samordning med olika aktörer för att barnets
eller elevens behov ska tillgodoses på ett bra sätt, men i dagsläget är andra
verksamheter inte skyldiga att samverka med förskolan och skolan. SKR anser att
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skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård som jämbördiga parter ska ta ansvar för att
samordna insatserna, till exempel med hjälp av SIP. (Positionspapper Psykisk hälsa,
barn och unga, 2016 och Funktionshinder och delaktighet, 2017). Mot bakgrund av
detta är vår uppfattning att även förskola och skola ska få rätt att vid behov ta initiativ
till och skyldighet att delta i arbetet med SIP, vilket kräver en ny bestämmelse i
skollagen.
I en skrivelse till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet 2018 framförde
SKR att det bör införas en skyldighet i skollagen för förskola och skola att initiera en
samordnad individuell plan (SIP). Denna skrivelse gav inte något resultat och SKR
skickade därför ännu en skrivelse i denna fråga 2019 tillsammans med Autism- och
Aspergerförbundet där vi framförde att det bör införas en paragraf i skollagen som ger
förskola, skola och vuxenutbildning möjlighet att initiera en SIP. Men regeringen har
ännu inte agerat i denna fråga.
På en del håll i landet finns regionala/lokala överenskommelser som gör det möjligt
för förskolan och skolan att initiera en SIP, men sådana överenskommelser görs inte
alltid. Ändringar i SoL, HSL och skollagen som gör förskola och skolan till en
likvärdig part i samverkan skulle öka likvärdigheten över landet.
2.7 Säkra långsiktig finansiering inom vuxenutbildningen
2.7.1 Möjliggör att fler individer kan läsa i komvux

Förväntningarna på kommunal vuxenutbildning (komvux) har ökat och kan förväntas
öka ytterligare under kommande år. Utmaningar som komvux har en avgörande roll i
är t.ex. för nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och
kompetensförsörjningen till arbetslivet. Därtill ska komvux hantera en eventuell
kunskapstapp och ökad arbetslöshet som konsekvens av pandemin.
Arbetsförmedlingen har också fått ett förtydligat uppdrag om att anvisa fler individer
till reguljära studier, vilket ofta är komvux.
Under de senaste åren har ett flertal utredningar pågått inom området, t.ex.
Komvuxutredningen (SOU 2018:71), Planering och dimensionering av gymnasial
utbildning (SOU 2020:33) och KLIVA (SOU 2020:66). SKR har i alla dessa
remissvar påtalat att konsekvensutredningen brister, i synnerhet vad gäller hur
förslagen finansieras där det brukar vara otillräcklig eller obefintlig finansiering till
komvux. Jämlikhetskommissionen konstaterar däremot att det kommer att krävas
väsentligt mer resurser till vuxenutbildningen än i dag, givet den mycket stora insats
som krävs för att de stora grupper som står utanför arbetsmarknaden ska kunna
förvärva nödvändiga kunskaper och färdigheter. En fördubbling av dagens resurser,
motsvarande 6 miljarder kronor, framstår enligt kommissionen som rimlig.
Målgruppen för komvux har både vuxit och förändrats med allt fler elever med bland
annat psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tidigare
skolmisslyckanden som ställer krav på stora anpassningar för att målgruppen ska
kunna fullfölja utbildningen. Elevhälsa och specialpedagogiskt stöd är t.ex. inte
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reglerat i komvux på samma sätt som för gymnasieskolan. SKR bedömer att behovet
av stöd inte är något som kommer att minska framöver och nationella resurser för att
arbeta med bl.a. rekryterande och motiverande stod samt specialpedagogiskt stöd
skulle möjliggöra att fler individer kan påbörja och fullfölja en utbildning inom
vuxenutbildningen.
2.8 Otydlighet i regelverk och ansvarsfördelning inom
vuxenutbildningen
Regeringen har varit tydliga med det behövs mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken
och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken men satsningarna på arbetsmarknadsoch utbildningsområdet tycks inte alltid hänga samman. Ett exempel är
anvisningssystemet. I huvudsak handlar det om en brist på bestämmelser eller
tydlighet kring var ansvaret ligger, hur olika bidrag relaterar till varandra och hur de
ekonomiska frågorna ska lösas. En individ ska av Arbetsförmedlingen anvisas att söka
till reguljär utbildning men kommunerna ska bedöma komvuxansökan enligt regler i
skollagen och om individen har förutsättningar för att studera. Systemet är otydligt för
individerna. Enligt Arbetsförmedlingen har kommunerna fått ökade resurser för att
möta ökat söktryck på grund av anvisningar, något som kommunerna inte känner igen
sig i. Statsbidraget för yrkesvux byggs visserligen ut men här ska kommunerna möta
upp med kommunal medfinansiering på 30 procent. Att ersättningarna för
kombinationsutbildningar (yrkesvux ihop med sfi) höjs träffar också bara en del av
målgruppen som anvisas.
2.9 Kulturskola på skoltid - inte förenligt med skollagen
Samverkan mellan skola och kulturskola är omfattande, över 96 procent av
kommunerna samverkar gällande lokaler, gemensam personal och utbyte i
undervisning, gemensam organisation etc. En majoritet av kommunerna, 52 procent,
har enligt praxis gett elever möjlighet att gå ifrån ordinarie verksamhet för att delta i
kulturskoleundervisning. Mest förekommande är detta i glesbygdskommuner där så
många som 80 procent av kommunerna har kulturskola under skoltid. Oftast handlar
det om att dessa elever pga av att det geografiska avstånd mellan hem och kulturskola
är för långt vilket innebär att de annars inte skulle ha möjlighet att delta. För många
kommuner handlar det också om att kulturskolans lärare är verksamma också i
obligatoriska skolan och håller kulturskoleundervisningen inom sin arbetsdag.
Förfarandet är dock inte förenligt med skollagen som giltigt skäl för frånvaro från
obligatorisk undervisning.
Det ställdes på sin spets då Skolinspektion förlade vite till Gislaveds kommun under
2019. Beslutet har skapat stor oro bland många kommunerna som ser att detta
resulterar i minskade möjligheter att erbjuda kulturskola till elever samt svårigheter
kring att klara bemanningen i såväl kulturskola som skola.
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För många kommuner är det inte en lösning att förlägga undervisning i anslutning till
skoldagen efter ordinarie undervisning p.g.a. skolskjuts som inte kan anpassas till
fritidsaktiviteter efter skoldagens slut.
Frågan om kulturskoleverksamhet och skola är komplex. SKR önskar att frågan utreds
vidare innan ställning kan tas till ändring i olika styrdokument.

2.10 Digitalisering inom skolväsendet
Nedan återges några områden där staten behöver agera för att möjliggöra säkrare och
effektivare informationsutbyte men också för att minska administrationen för personal
inom skolväsendet och samtidigt säkerställa att kraven på säkerhet och integritet
uppfylls.
Det är viktigt att poängtera att staten i och med detta behöver resurssätta med rätt
kompetens utifrån konkreta uppdrag för att nå resultat. Det krävs alltså finansiering
såväl nationellt som lokalt för att huvudmännen ska kunna ta emot resultatet och
omsätta detta effektivt.
2.10.1 Gemensamma tjänster och stöd utvecklas för en effektiv informationsförsörjning

SKR föreslår att staten skyndsamt utreder sätt att möjliggöra effektiva och säkra
informationsflöden inom skolväsendet som säkerställer att både privata och offentliga
utförare kan delta i informationsutbyte och samarbete. Även eventuella juridiska
hinder bör utredas. Utgångspunkten för detta bör vara internationella öppna standarder
samt ett sektorsövergripande perspektiv med fokus på interoperabilitet. Det är viktigt
att detta arbete tar sin utgångspunkt i huvudmännens förutsättningar och behov samt
genomförs i nära samverkan med marknadsaktörer. En viktig utgångspunkt är att i
möjligaste mån återanvända de lösningar som redan finns och därmed minska
komplexiteten för huvudmännen.
Syftet är att säkerställa gemensamma tjänster och stöd för en effektiv
informationsförsörjning inom skolväsendet.
2.10.2 Intensifiera och samordna arbetet med förenklad informationsöverföring

SKR föreslår att regeringen, ger Skolverket i fortsatt/utökat uppdrag att intensifiera
och samordna arbetet med att underlätta informationsöverföring mellan
huvudmännens it-tjänster och Skolverket. I den mån det bedöms ändamålsenligt bör
även andra relevanta myndigheter innefattas. Uppdraget bör innefatta att
tillhandahålla öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för automatisk
myndighetsrapportering.
Syftet är att underlätta huvudmännens administration och öka effektiviteten genom
automatisk myndighetsrapportering.
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2.10.3 Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs

SKR understryker texten under punkten 3.2.1 i denna skrivelse att staten måste ta ett
övergripande ansvar för infrastruktur för e-legitimation både för invånare och för
användning i tjänsten för välfärdens medarbetare. Detta är centralt och avgörande
även inom skolsektorn där idag lösningar generellt saknas.
SKR föreslår även nationell gemensam federeringslösning för elever och personal
inom skolväsendet.
I förlängningen bör frågan om federeringslösning och e-legitimationer ses
sektorsövergripande då samma utmaningar finns i andra verksamheter hos kommuner
och regioner.
Syftet är att minska administrationen för personal inom skolväsendet och samtidigt
säkerställa att kraven på säkerhet och integritet uppfylls.

3. Hälso- och sjukvård
Hemställan om återupptagande av statlig finansiering av regionernas vårdkostnader för
vissa häktade och intagna vid kriminalvårdsanstalt samt rättspsykiatrisk vård

SKR hemställde i januari 2019 att regeringen skyndsamt ändrar gällande regler för att
återuppta statens finansiering av kostnaderna för hälso- och sjukvård av i Sverige icke
bosatta utländska medborgare, som är häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalt
eller ges rättspsykiatrisk vård. Enligt SKR är det orimligt att enskilda regioner sedan
2019 inte längre ersätts av staten, Kriminalvården, för sina vårdinsatser till denna
personkategori. I dessa situationer är regionernas vårdkostnader en konsekvens av
svenska statens straffrättspolitik genom beslut om häktning och intagning vid
kriminalvårdsanstalt samt rättspsykiatrisk vård. Av tillgänglig statistik från
Kriminalvården framgår att mellan 2015 och 2018 ersatte Kriminalvården regionerna
med totalt 67 mkr.
3.0.1 Asyl- nyanlända och integration

Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., 8 kap. 1 § hälso- och
sjukvårdslagen samt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och
sjukvård till asylsökande m.fl.
SKR har i hemställan2 påpekat ett antal exempel på oklarheter och bristfälliga
regelverk som medföra ökad administration och merarbete för landets regioner.
Behov av förändring. Se förslagen i ovannämnd hemställan.

2

https://skr.se/download/18.7ff47c721604648dd8e49695/1513253432678/Brister-och-oklarheter-ilagstiftningen-gallande-halso-och-sjukvarden-for-asylsokande.pdf
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3.0.2 Tillgänglighet – uppskjuten vård

Det är ett problem när staten ger för många styr (och stör) signaler. Som i fallet när
det gäller tillgänglighet och uppskjuten vård har man lagt flera uppdrag som är i
samma syfte. T ex Tillgänglighetsdelegationen (till stor del samma uppdrag som finns
i ÖK som SKR ska göra), Socialstyrelsen, IVO och Vårdanalys. Regionerna ska ha
dialog med alla om samma frågor. Samordning saknas.
3.0.3 Läkemedel

Frågan om resurser till TLV för bättre kapacitet inom klinikläkemedelsuppdraget
angelägen.
•

reglerna för läkemedelsförsörjning behöver ses över utifrån ändamålsenlighet,
organisatoriskt vårdperspektiv och patientperspektiv i enlighet med
Socialstyrelsens rapport från 2017. Regelverket behöver även anpassas för att
inte försvåra för regioner som driver sjukhusapoteksverksamhet i egen regi

•

behov av en myndighetsgemensam översyn av hela regelverket kring
ordination, förskrivning och dokumentation i syfte att skapa en begriplig,
överskådlig, långsiktig och sammanhållen reglering

•

resurserna till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) behöver öka i
syfte att stärka kapaciteten för hälsoekonomiska utvärderingar av
rekvisitionsläkemedel inom det så kallade klinikläkemedelsuppdraget.

•

statens arbete med att förebygga och åtgärda brister på läkemedel behöver bli
mer tydligt, långsiktigt och utgå ifrån hälso- och sjukvårdens långsiktiga
behov. Säkerställda resurser och uppdrag till Läkemedelsverket.

•

staten behöver ta ett mer tydligt samordnande ansvar för att utveckla de
nationella myndigheternas arbete kring uppföljning av all
läkemedelsanvändning avseende effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet

•

staten behöver gå vidare med förberedelser för etablering av ett nytt system för
finansiering och kostnadsansvar för läkemedel. Ett nytt system behöver svara
upp mot regionernas behov av långsiktighet och planeringsförutsättningar och
ge tydliga incitament för att påverka kostnader för läkemedelsanvändningen.
Statlig delfinansiering för vissa terapier och utvecklad modell för solidarisk
finansiering är angelägna frågor att lösa.

Här utöver har det inkommit enstaka allmänna synpunkter tex runt att minska
krånglet, överenskommelser som stimulerar fel saker, runt LOU och besvärligheten
med ständiga överklaganden och att det behövs incitament för att inte överklaga i
onödan.
3.0.4 Riktade statsbidrag

Statsbidragens för- och nackdelar och dilemman med undanträngningseffekter men
även de resultat som Riksrevisionen lyfte fram angående statliga medel till socialt
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utsatta områden.3 Myndighetsuppdrag som ibland överlappar varandra och ibland är
parallella (inkl. fragmentisering av områden). Det har vi påtalat vid flertal tillfällen till
huvudmannagruppen samt till särskilda utredningar.
•

Hinder som ibland av kommuner upplevs som budgettekniska hinder för
satsningar på främjande förebyggande där ”vinsten” kommer långt fram, där vi
på SKR inte delar den problembilden utan tycker att det går att satsa. Och att
problematiken istället handlar om utmaningen att beräkna nyttan av
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som ger vinster långt fram i tiden
och med stor variation. Dessutom tillfaller ibland nyttan (”vinsten”) en annan
verksamhet eller huvudman än den som vidtar åtgärden. Finns det inte tydliga
bevis för effekterna, ekonomiska och/eller kvalitetsmässiga, av en
förebyggande insats ökar risken att en ekonomiskt pressad organisation väljer
bort dessa delar. Eftersom detta är av samhällsekonomisk intresse, bör staten i
de fall vinsterna uppstår utanför den kommunala ekonomin ta ett större ansvar.

3.1 Digitalisering inom hälso- och sjukvården
Nedan återges ett antal områden där staten behöver riva hinder och ta initiativ för att
underlätta för kommuner och regioner att utveckla hälso- och sjukvården och
socialtjänsten genom digitalisering.
3.1.1 Lagstiftning och regelverk

Staten behöver reformera lagstiftningen för informationshantering inom och mellan
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Dagens lagstiftning är
organisationsfokuserad och leder till att viktig information om patienter och brukare
blir inlåst i olika organisationer och att de gränser som många strävar efter att riva ner
upprätthålls.
3.1.1 Hinder att dela hälsodata

Ett återkommande problem som lyfts i innovationsarbete kopplat till digitalisering och
hälsa är möjligheterna att dela hälsodata (Patientdatalagen). Det handlar om svåra
avvägningar mellan personlig integritet och hur möjligheterna ska se ut för vårdgivare
att samla in och dela patientdata, de berörda myndigheternas styrning och samordning
uppfattas vara bristfällig. Ett exempel är eHälsomyndighetens projekt att ta fram
personliga hälsokonton som stoppades av Datainspektionen efter sex års arbete, på
grund av att myndigheterna gjorde olika tolkningar av lagstiftningen. Ytterligare ett
problem är att sanktionsavgifterna, enligt GDPR, skiljer sig kraftigt åt mellan offentlig
och privat sektor, vilket innebär att den ekonomiska risken blir betydligt större för
privata leverantörer vilket kan hämma utvecklingsviljan.
De konkreta förändringar som behövs är exempelvis att:
-

3

det behöver bli lättare att dela patientdata mellan olika vårdgivare och
mellan olika utförare i socialtjänsten, så att alla som är del i individens vård

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2020/statsbidrag-for-socioekonomisktutsatta-omraden.html
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eller stöd har en samlad och aktuell bild av individens situation. Data måste
kunna följa individens process, oavsett hur många vårdgivare och utförare som
är involverade. För att uppnå detta krävs förändringar i patientdatalagen som
river de gränser som finns mellan offentliga och privata vårdgivare (de med
offentlig finansiering) och i lagen om personuppgiftsbehandling i
socialtjänsten, samt i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

4

-

det behöver bli lättare att dela data mellan sjukvården och socialtjänsten,
särskilt vad gäller sköra äldre. Det finns ingen rimlig logik att viss
information om den sköra äldre ska dokumenteras i en patientjournal som får
läsas av vissa och viss information i en social dokumentation som får läsas av
andra. Det gör t.ex. att primärvårdsläkare i särskilt boende eller hemsjukvård
idag inte har en helhetsbild av vad som påverkar den äldres hälsotillstånd. Här
har situationen under pandemin visat på det den direkt olämpliga utformningen
av dagens lagstiftning. För att uppnå detta krävs ändringar i patientdatalagen,
lagen om personuppgiftsbehandling i socialtjänsten, offentlighet- och
sekretesslagen m.m.

-

det behöver bli lättare att dela data mellan sjukvården och socialtjänsten,
inte bara för sköra äldre, utan för alla som har behov av sammansatta
insatser och stöd från olika verksamheter som finansieras av kommuner och
regioner. Det gäller inte minst inom områden som barn och unga, missbruk
och beroende och personer med funktionsnedsättning. För att kommuner och
regioner ska kunna uppfylla intentionerna i HSL och SoL om att samordna
insatser när individer behöver det med hjälp av samordnad individuell plan,
SIP, så behöver lagstiftningen möjliggöra effektiv informationsdelning mellan
dessa tre parter. På detta sätt ges individen tillgång och möjlighet att ingå
aktivt i samverkan för att ta del av information vilket främjar delaktigheten
och ökar tillgängligheten samt skapar en bättre interaktion mellan individer,
kommun och region. Vilket överensstämmer med lagstiftningar som rör vikten
av patient-och brukarmedverkan i vård och omsorg. För att uppnå detta krävs
ändringar i patientdatalagen, lagen om personuppgiftsbehandling i
socialtjänsten, offentlighet- och sekretesslagen m.m.

-

det behöver bli lättare att dela data mellan de verksamheter i regioner,
kommuner och statliga myndigheter som på olika sätt samverkar runt
personer med sammansatta behov. Det kan handla om ett mer
ändamålsenligt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst,
Kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Exempelvis har
regioner enligt hälso- och sjukvårdslagen en möjlighet att träffa
överenskommelser med kommuner, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen att bedriva verksamhet i samverkan för att uppnå en
effektivare användning av tillgängliga resurser4. I praktiken möjliggör det att

Mer information om Finsam finns i kapitel 4.1.19
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kompetens från dessa olika aktörer kan samlas för att under samma tak erbjuda
ett samlat stöd till invånare med sammansatta behov. De personer från de olika
aktörerna som arbetar tillsammans är dock, p.g.a. dagens lagstiftning,
förhindrade att hantera och utbyta information med varandra på ett
ändamålsenligt sätt. Det är ett av många exempel på att politiska reformer om
verksamheters inriktning inte har backats upp av regulatoriska möjligheter att
hantera data och information på ett sätt som bidrar till att målet med
samverkan kan uppnås. För att uppnå detta krävs förändringar i offentlighetsoch sekretesslagstiftningen samt i de olika registerlagar som reglerar olika
verksamheter och myndigheter.
-

regioner behöver som huvudmän få laglig rätt att ta del av patientdata från
alla vårdgivare man finansierar, d.v.s. även de privata. Idag är det inte
möjligt, vilket bl.a. gör att regionen inte kan ta sitt fulla ansvar för vårdens
kvalitet. Man kan heller inte samköra data mellan vårdgivare för att identifiera
invånare som kan behöva ett preventivt stöd, t.ex. de som är mångbesökare
eller på väg att utveckla kronisk sjukdom. Samma problem gäller för
kommunens socialtjänst i relation till alla de privata utförare av socialtjänst
som ingår i en kommuns offentligfinansierade verksamhet. För att uppnå detta
krävs förändringar i patientdatalagen, lagen om personuppgiftsbehandling i
socialtjänsten och offentlighets- och sekretesslagen m fl.

-

det behöver bli en ökad tydlighet för hur molntjänster får användas av
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens aktörer. Idag upplevs
lagstiftningen hindra att man använder de mest framåtlutade lösningarna och
Sverige går därmed miste om möjligheter att effektivisera resursutnyttjandet
och förbättra resultaten för patienter och brukare. Det påverkar även det
regionala näringslivet, vars möjligheter att utveckla lösningar som både kan slå
nationellt och internationellt radikalt reduceras. För att åstadkomma en
förändring krävs både förändringar i nationell lagstiftning och att den svenska
regeringen driver frågan om en internationell överenskommelse mellan EU:s
medlemsstater och länder som USA, Indien och Kina.

3.2 Regeringens styrning genom myndighetsuppdrag
Varje år beslutas om ett stort antal regeringsuppdrag till statliga myndigheter, som på
olika sätt påverkar kommuners och regioners möjligheter att utveckla och
effektivisera sin verksamhet genom digitalisering. Den bristande samordningen
mellan departementen och mellan de utförande myndigheterna gör dock att kommuner
och regioner ofta saknar reella möjligheter att på ett samlat och effektivs sätt agera i
förhållande till de riktlinjer, påbud m.m. som blir resultatet från dessa olika
regeringsuppdrag. För kommuner, som bedriver välfärdsverksamheter inom många
områden, blir det i princip omöjligt att etablera en gemensam och resurseffektiv ITinfrastruktur med tjänster som går att nyttja för invånare och medarbetare, alldeles
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oavsett om frågan rör fritid, bygglov, förskola, skola eller socialtjänst. Nedan
illustreras i all enkelhet hur det vid en given tidpunkt kan finnas myndighetsuppdrag
som kommuner och regioner ska förhålla sig till.

3.3 Långsiktig statlig finansiering för infrastruktur, snarare än
specialdestinerade bidrag till specifika digitala lösningar
Hälso- och sjukvården står inför stora investeringsbehov i digital infrastruktur och
digitala tjänster. Det rör både det som sker på kommunal, regional nivå och på
nationell nivå. I dagsläget gör samtliga regioner och ett stort antal kommuner större
investeringar än någonsin. Sammanlagt lägger man ca 10 miljarder kronor på att byta
ut gamla journalsystem och gamla lösningar till förmån för moderna system som ska
stödja medarbetare och stimulera nya arbetssätt. Dessutom har regionerna tillsammans
under ca 10 år finansierat en nationellt gemensam infrastruktur som knyter ihop alla
tusentals vårdgivare över hela landet. Den infrastrukturen och de tjänster som
utvecklats ovanpå den tillhandahålls av Inera AB och regionerna har hittills investerat
runt 5 miljarder. Infrastrukturen är en grundförutsättning för både en jämlik vård över
landet och för att invånare ska kunna nyttja sitt fria vårdval både inom och utom
regiongränserna.
Infrastrukturen är framtagen under många år och har tjänat hälso- och sjukvården väl,
men nu krävs en rejäl investering för att ta ett tekniksprång som gör att svensk hälsooch sjukvård kan nyttja de allra mest moderna digitala lösningar för att arbeta
smartare och utveckla verksamheten. Konkret handlar det om att modernisera Ineras
nationella tjänsteplattform, att utveckla säkerhetstjänsterna för behörighet och
åtkomst, att förbättra de katalogtjänster som innehåller uppgifter om alla som arbetar i
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svensk hälso- och sjukvård och om att utveckla gränssnitt som gör att näringslivet får
lättare att utveckla tjänster som kan integreras med infrastrukturen.
Regioner och kommuner kan inte ensamma ansvara för att detta kliv ska tas, utan här
behöver staten gå in med ett långsiktigt finansiellt engagemang för att medverka till
att den idag nationella infrastrukturen framtidssäkras.

4. Socialtjänst och flyktingmottagande
Alla fall av otydlighet i regelverk och/eller osäkerhet kring tillämpning av regelverk
likväl som avsaknad av regelverk riskerar att leda till osäkerhet i kommunala
verksamheter. Alla fall av osäkerhet kring ansvarsfördelning/tillämpning och
utförande av välfärdstjänster riskerar att leda till ineffektivitet och felaktigt använda
resurser, och ytterst att enskilda drabbas. Otydliga regelverk riskerar också att leda till
omfattande rättsprocesser - ett ineffektivt användande av både kommunala och statliga
resurser.
4.1 Lagar
4.1.1 Informationsöverföring - personuppgifter från en nämnd till en annan

SKR ser behov av åtgärder mot de begränsningar i socialtjänstens regelverk om
behandling av personuppgifter och sekretess som hämmar en strävan mot en likvärdig,
jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst.5
Idag råder sekretess inom socialtjänsten om en kommun har valt att organisera
socialtjänsten i olika nämnder. För hälso- och sjukvården finns det bestämmelser i 25
kap 11 § 2 offentlighets- och sekretesslagen (2001:454) (OSL) som möjliggör att
hälso- och sjukvården kan organiseras i olika nämnder utan att sekretess hindrar
överföring av uppgifter. En motsvarande reglering för socialtjänsten skulle ge
möjligheter till central behandling av personuppgifter i flera nämnder för
individinriktade insatser, administration, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring
och statistik. Sådana möjligheter finns inte idag för socialtjänsten.
SKR anser att det är en stor brist att den snart slutförda utredning som ser över
personuppgiftshantering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst endast omfattar
äldreomsorgen och funktionshinderområdet.6 Det är angeläget att ett
informationsutbyte genom direktåtkomst inom och mellan socialtjänsten och hälsooch sjukvården omfattar alla målgrupper samt inom och mellan socialtjänstens alla
förvaltningar och hälso- och sjukvård såväl som utbildningsförvaltningen. SKR
uppmanar regeringen att tillsätta en ny utredning med uppdrag att utreda huruvida
uppgifter från socialtjänsten kan få delas elektroniskt mellan socialtjänstens alla
verksamheter, hälso- och sjukvården, utbildning, arbetsmarknadsinsatser och där det
Se till exempel Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) – SKR:s yttrande november
2014, dnr. 14/3779
6
Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och
sjukvårdsverksamhet, dir. 2019:37
5

2021-03-09
32 (67)

finns ett sådant behov. Detta är en förutsättning för att individens hela livssituation
ska tas i beaktande på bästa sätt.
4.1.2 System för en sammanhållen personakt

Det saknas bestämmelser om direktåtkomst i socialtjänsten mellan nämnder, mellan
beslutande nämnd och utförare, mellan utförare som ger samma individ insatser.
Socialtjänsten saknar en motsvarighet till hälso- och sjukvårdens möjligheter till en
sammanhållen journalföring, dvs. att skapa system för en sammanhållen personakt för
att åtminstone kunna handlägga ärenden som rör enskilda och för att genomföra beslut
om bistånd, stödinsatser, vård och behandling samt att upprätta eller inhämta annan
dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning. En sådan
direktåtkomst skulle förutsätta bl.a. samtycke från den enskilde.
4.1.3 Enskilds direktåtkomst till sin egen personakt och journal

Enligt patientdatalagen (2008:335) får en vårdgivare tillåta patienter att få ta del av sin
elektroniska vårddokumentation genom direktåtkomst. Även åtkomstloggar får
lämnas ut på motsvarande sätt till enskilda. Lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) och förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuF) saknar motsvarande
bestämmelser. Det kan tas till intäkt för att sådan direktåtkomst för enskilda som är
eller varit föremål för socialtjänstens insatser skulle vara tillåten. Å andra sidan har
regeringen i många sammanhang uttalat att direktåtkomst är en särskilt
integritetskänslig behandling av personuppgifter eftersom en behörig användare har
vidsträckt tillgång till personuppgifter.
SoLPuL och SoLPuF reglerar inte alls direktåtkomst. Övervägande skäl talar därför
att enskilds direktåtkomst till sin egen socialtjänstdokumentation är tillåten, men
rättsläget är oklart. En tydlig och tillåtande reglering som inte bara medger enskild
som är eller varit berörd av socialtjänstens insatser utan också ett s.k. ombud, t.ex.
anhöriga, att få direktåtkomst till den enskildes personakt och journal samt annan
dokumentation, t.ex. genomförandeplaner, skulle behövas.
4.1.4 Nationella och regionala kvalitetsregister

Hälso- och sjukvården får upprätta regionala och nationella kvalitetsregister med stöd
av 7 kap. patientdatalagen. Kvalitetsregister bygger på en sammanslutning av
vårdgivare som kollektivt bidrar med uppgifter om sjukdomar och behandlingar för en
specifik diagnos och individ. Kvalitetsregister får användas av rapporterande
vårdgivare för lokalt förbättringsarbete. Huvudmannen för ett kvalitetsregister,
normalt en regionstyrelse, får publicera statistik baserad på data från registret på
nationell nivå. Kvalitetsregister får vidare användas för, förutom kvalitetssäkring och
statistik, för forskning.
Socialtjänsten saknar motsvarande möjligheter att skapa kvalitetsregister på regional
och nationell nivå för att följa upp kvaliteten i insatser och utfall samt framställa
jämförelsetal. Det skulle krävas att man i lagen om behandling av personuppgifter
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inom socialtjänsten eller i en ny socialtjänstdatalag inför ett kapitel med motsvarande
regler som finns i patientdatalagen för kvalitetsregister.
4.1.5 Avtalssamverkan mellan kommun och region

Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan
i 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725). Härigenom har möjligheter till samverkan
förbättrats på de områden där parterna har gemensam kompetens. SKR vill dock se att
möjligheten utökas även utöver myndighetsutövningen. Vad som också fortfarande
saknas är en reell möjlighet för kommuner och regioner att avtalssamverka
sinsemellan. SKR anser att detta är en prioriterad fråga och uppmanar regeringen att
utreda en möjlighet till avtalssamverkan mellan kommun och region i enlighet med
tidigare yttranden.7
Socialtjänsten har stora ansvarsområden där både bredd och spetskompetens behövs,
vilket gör det svårt för kommuner av olika storlek att ha rätt kompetens inom alla
områden. Det saknas dessutom underlag både när det gäller klienter/brukare, personal
eller rätt anpassade lokaler för att möta alla behov i varje kommun. Det kan till
exempel handla om unga personer med demenssjukdom eller personer med lindrig
intellektuell funktionsnedsättning, autism och missbruksproblematik. Problembilderna
är i sig inte ovanliga, men i många kommuner finns det inte tillräckligt många
personer med dessa eller liknande svårigheter för att det ska finnas rätt kompetens för
rätt bemötande och stöd.
SKR menar att det behövs möjlighet att avtalssamverka även inom kommunal
utförarverksamhet, inte bara inom myndighetsutövningen. Om kommuner skulle
kunna upprätta en gemensam verksamhet med närliggande kommuner skulle stödet bli
bättre och mindre sårbart.
9 kap. 37 § kommunallagen kan behöva ses över även i fråga om avtalssamverkan i
vissa konkurrensutsatta verksamheter, såsom HVB, gruppbostäder och äldreboenden.
4.1.6 Socialtjänstens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § SoL

I direktiven till utredningen Framtidens socialtjänst ingick att tydliggöra
socialtjänstens uppdrag och ansvar samt analysera socialtjänstens roll och ansvar för
frågor som kommunen normalt inte kan råda över, exempelvis bostadsfrågor. SKR
beklagar att utredningen i detta hänseende inte slutförde uppdraget i enlighet med
direktiven.8
SKR anser att det är angeläget att varje huvudmans ansvarsområden tydliggörs. Det
yttersta ansvaret enligt 2 kap. 1 § är en av socialtjänstlagens (2001:453) (SoL)
7

Behov av översyn av möjligheten till samverkan mellan region och kommun m.m., skrivelse till
utredningen från SKR 2020, dnr. 17/04448; God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19), särskilt yttrande av SKR:s expert och SKR:s yttrande, dnr. 20/00644
8
Begäran om utredning av socialtjänstens yttersta ansvar och särskilda befogenheter vid extraordinära
händelser – SKR maj 2020, dnr. 17/04448; Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU:2020:47),
SKR:s yttrande januari 2021, dnr. 20/01336
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hörnstenar. Samtidigt innebär det inte någon inskränkning i andra huvudmäns ansvar.
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har med olika lagstiftning olika möjligheter
att prioritera ärenden. SKR anser att både kostnadsansvar mellan huvudmän när
socialtjänsten utifrån det yttersta ansvaret tvingas till insatser och hur
finansieringsprincipen ska tillämpas när samhällsutvecklingen tvingar socialtjänsten
till nya åtaganden måste utredas. Det kan exempelvis handla om när Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) inte har kapacitet att bistå med utredningar, när personer
som är placerade på en SIS-institution enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM) bedöms ha behov av hälso- och sjukvård innan
behandlingsinsatserna kan påbörjas eller socialtjänstens insatser för s.k. strukturellt
hemlösa. I samtliga dessa fall tvingas socialtjänsten utföra uppgifter, och ta
kostnaderna för, sådant som går utöver socialtjänstens ansvar.
4.1.7 Välfärdsteknik för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

SKR har tidigare lyft den osäkerhet som råder om personer med nedsatt
beslutsförmåga/kognitiv svikt och deras ombuds möjligheter att ge samtycke till att
använda bl.a. välfärdsteknik. SKR tillstyrkte de förslag till lagändringar som gavs i
Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).9 Den osäkerhet som råder i dag
försenar och försvårar utvecklingen av digitaliseringen av socialtjänsten.
Välfärdsteknik kräver ställningstaganden enligt de grundläggande bestämmelserna i
socialtjänstlagen dvs. 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 och 5 §§ och 5 kap. 4 §. Bestämmelserna
anger att socialtjänstlagen bygger på frivillighet och att verksamheten inom
socialtjänsten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet. De insatser som ges ska vara av god kvalitet och omsorgen om äldre ska
inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
(värdegrund). Den enskilde ska vidare ges möjlighet till delaktighet genom att insatser
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.
Tekniska lösningar ska som regel användas för att tillgodose ett individuellt behov hos
den enskilda personen. Teknik ska användas med syfte att skydda, stödja, hjälpa eller
aktivera den enskilde, t.ex. kan det vara ett hjälpmedel för personalen att
uppmärksamma att den enskilda personen behöver hjälp och stöd.
Tekniska lösningar får inte användas mot någons vilja. Innan individuella tekniska
lösningar används måste verksamheten försöka ta reda på den enskilda personens
inställning till den aktuella lösningen. Det är här viktigt att den enskilde får rätt stöd
och/eller hjälpmedel som ger förutsättningar för denne att uttrycka sin vilja.
Nuvarande lagstiftning ger inte möjlighet för anhöriga, gode män eller andra
närstående att lämna samtycke till insatser i form av välfärdsteknik.
Nyttjande av välfärdsteknik inom socialtjänsten är inte uttryckligen reglerad. Inte
heller finns en tydlig reglering med rättssäkerhetsgarantier för användning av
välfärdsteknik för vuxna med permanent nedsatt beslutsförmåga. 2014 infördes
9

Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) - SKR:s yttrande juni 2014, dnr. 20/00525
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bestämmelser i patientdatalagen som låter en vårdgivare göra uppgifter tillgängliga
avseende patienter som saknar helt förmåga att ta ställning till sammanhållen
journalföring. Vidare infördes bestämmelser som tillåter vårdgivare att registrera
uppgifter i regionala och nationella kvalitetsregister om samma kategori av patienter.
Socialtjänsten är i behov av en liknande reglering för välfärdsteknik. Rättsläget är
oklart och lämnar därmed utrymme för osäkerhet och intrång i den personliga
integriteten i beslutsprocessen om välfärdsteknik för beslutsoförmögna personer.
4.1.8 Personuppgifter hos privata utförare

Sekretess mellan privata utförare och nämnder försvårar informationsutbyte, bl.a.
informationsöverföring under genomförande av insatser, individuppföljning och
kvalitetsutvecklings- samt planeringsarbete. En ökande andel av kärnverksamheten
ligger i dag på privata utförare. Det innebär att socialnämnden inte har samma
möjligheter att följa upp insatser som genomförs av privata utförare som för sådana
insatser som kommunen ansvarar.
OSL gäller inte för privata utförare, i stället finns bestämmelser om tystnadsplikt i 15
kap. socialtjänstlagen (SoL) och 29 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Det finns ingen uppgiftsskyldighet för privat utförare att
återföra uppgifter till beslutande nämnd avseende individuppföljning och
kvalitetsutveckling.
Den enskilde kan samtycka till att uppgifter lämnas ut samt behandlas enligt
offentlighets- och sekretesslagen/SoL/LSS och lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten, men det är tveksamt om samtycket kan utgöra en
laglig grund för utlämnande och behandling hos nämnden. Det finns en risk för
ojämlika insatser för de individer som inte lämnar samtycke.
Socialnämnden saknar ett uttryckligt lagstöd för att behandla privata utförares
personuppgifter som lämnas ut till nämnden och en tydlig kompletterande
bestämmelse behövs således för behandlingen av mottagna personuppgifter.
4.1.9 Privata utförare och kvalitetsuppföljning i den egna verksamheten

I SoLPuF medges inte privata utförare en rätt att behandla personuppgifter för
ändamålen uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Å andra sidan har utförarna
en skyldighet enligt Socialstyrelsens kvalitetsledningsföreskrifter (SOSFS 2011:9) att
löpande säkerställa kvaliteten i verksamheten genom bl.a. ett ledningssystem för
kvalitet.
Helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter är en förutsättning för
kontinuerlig och systematisk uppföljning av kvaliteten i verksamheten eftersom all
dokumentation numera hos privata utförare är elektronisk.
Uttryckliga ändamålsbestämningar i förordningen om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten krävs för att låta privata utförare behandla personuppgifter för
dessa ändamål.
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Privata utförare behöver ges möjlighet att följa upp kvaliteten i sina verksamheter.
SKR ser behov av att det i SoLPuF förtydligas att en enskild driven socialtjänst får
behandla personuppgifter för ändamålet uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring.
4.1.10 Information om individer med sammansatta behov

Gällande rätt om behandling av personuppgifter samt bestämmelser om sekretess och
tystnadsplikt stöder i nuläget inte en gemensam vård- och omsorgsjournal för vårdoch omsorgstagare som har sammansatta behov, dvs. kontinuerliga insatser från både
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Detsamma gäller integrerade verksamheter,
t.ex. socialtjänst och hälso- och sjukvård som bedrivs i en och samma nämnd.
Nuvarande begränsningar hämmar utvecklingen av alternativa integrerade vård- och
omsorgsinsatser, t.ex. ACT (Assertive Community Treatment). Begränsningarna
hämmar också utvecklingen av mer samordnade individuella planer (SIP).
Det finns inte heller lagstöd för att låta personal som är anställd antingen av en
vårdgivare eller en utförare av socialtjänst att få direktåtkomst till varandras vårdrespektive socialtjänstdokumentation. Det är inte heller tillåtet med direktåtkomst
mellan kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst i en och samma kommun.
4.1.11 Samordnad individuell plan (SIP)

SIP regleras idag i SoL och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL).
Konsekvensen blir att två originaldokument skapas och att dessa ska sparas enligt
regelverk i respektive lagstiftning. SIP upprättas för att invånaren ska få en
sammanhållen vård och omsorg. SKR anser att det skulle underlätta för
professionerna och invånarna om det var tillåtet med en sammanhållen arbetsyta där
både hälso- och sjukvården, socialtjänsten och invånaren alltid hade tillgång till
aktuell information. Samma problematik finns inom området LSS och personlig
assistans, där informationen behöver delas mellan två huvudmän och brukaren
behöver hantera två system. SIP i skolan framgår i kapitel ”2.6 Skolan saknar
reglering om samordnad individuell plan (SIP).”
4.1.12 Anmälningar om barn som inte leder till utredning

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som
gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en
utredning bör uppgifter som finns i förekommande personakt beaktas. Även tidigare
inkomna anmälningar hos den egna nämnden bör beaktas, om det är möjligt.
Samtidigt finns i 7 a § SoLPuL ett förbud mot att i register ta in uppgifter om känsliga
personuppgifter eller uppgifter om i övrigt ömtåliga personliga förhållanden, som
även omfattar manuella sammanställningar. I 7 a § andra stycket SoLPuL finns
uppräknat ett antal undantag från förbudet. Inget av undantagen ger socialnämnden
möjlighet att sammanställa register över anmälningar som gäller barn som inte lett till
någon utredning och inte tillhör något pågående ärende. Socialstyrelsen har utrett om
det idag finns några möjligheter att hålla samtliga anmälningar som inte leder till
utredning sökbara. Den juridiska analysen inkluderar även vilka krav reglerna om
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diarieföring ställer på hur anmälningarna hålls ordnade. Analysen av befintligt
regelverk visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att
socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett
sökbart sätt. Dessutom är det till följd av reglerna i SoLPuL svårt för socialnämnden
att hålla handlingarna ordnade på ett sådant sätt att kraven på diarieföring uppnås.
Regelverket är inkonsekvent då det är möjligt att hålla en del anmälningar som inte
leder till utredning sökbara i personakt men inte andra där någon personakt inte finns
sedan tidigare.
Socialstyrelsen har därför föreslagit att ett nytt undantag ska införas i 7 a § SoLPuL
som möjliggör sammanställningar som innehåller uppgifter om känsliga personuppgifter eller uppgifter om i övrigt ömtåliga personliga förhållanden. Undantaget
föreslås omfatta uppgifter om anmälan som gäller barn samt uppgifter om bedömning
av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn (det
som brukar kallas förhandsbedömningen).
SKR anser att det är viktigt att Socialstyrelsens förslag träder i kraft skyndsamt då det
både skulle stärka barns rättssäkerhet och möjliggöra en mycket effektivare
administrativ hantering för verksamheterna.
4.1.13 Skyddat boende, upphandling och IOP

Anskaffning och finansiering av skyddat boende för våldsutsatta är problematiskt för
kommunerna ur flera aspekter. Då insatsen inte är juridiskt definierad eller finansierad
enligt finansieringsprincipen är ansvarsförhållandet oklart. Lagstiftning är aviserad till
1 januari 2022, men osäkerheten är stor i kommunerna över vilka förändringar detta
kommer medföra. SKR tillstyrker reglering på området, då den oreglerade marknaden
medför bekymmer för både medlemmar och målgruppen. I dagsläget erbjuder dock
nästan alla kommuner skyddat boende.
Det är i nuläget svårt för kommuner att hantera anskaffning av skyddat boende.
Utvecklingen går snabbt mot upphandling, och det är otydligt i nuvarande lagstiftning
vilka andra juridiska alternativ för hur kommuner kan finanseria skyddat boende som
finns. Det finns inga tydliga undantag från upphandlingsskyldigheten, och det råder
osäkerhet om avtal kan ingås för skyddat boende genom Idéburet offentligt
partnerskap (se SOU 2019:56). Traditionellt har insatsen skyddat boende
tillhandahållits genom kvinnojourer, där upphandling i princip inte har förekommit
(Ds 2019:7). Under hösten 2020 presenterade Upphandlingsmyndigheten en
egeninitierad vägledning på området. I december 2020 ansökte Konkurrensverket om
upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling i Malmö Stad.
Förvaltningsrätten biföll avgiften på 10 miljoner kronor.
4.1.14 Ansvaret för sociala insatser till asylsökande

Det saknas i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) tydliga bestämmelser om vilken lagstiftning som
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är tillämplig och vilken aktör som är ansvarig för olika sociala insatser till
asylsökande.
Det är rättsligt oklart vilken aktör som ansvarar för sociala insatser till asylsökande,
bland annat hemtjänst, skyddat boende, insatser till de med missbruks- och
beroendeproblematik samt vård- och stödinsatser till barn samt föräldrar. SKR anser i
enlighet med förarbeten att Migrationsverkets ansvar för logi är långtgående och
inbegriper ett anpassat boende med nödvändiga stödinsatser. Denna tolkning vinner
stöd av åtminstone en kammarrättsdom. Det oklara rättsläget får konsekvenser för
individer, som riskerar att stå utan adekvat stöd. Även kommunerna påverkas genom
att de kan tvingas tillhandahålla kostnadskrävande insatser till asylsökande,
exempelvis skyddat boende för våldsutsatta, utan möjlighet att få statlig ersättning.
Om regeringen bedömer att vissa sociala insatser till asylsökande åligger
socialtjänsten att tillhandahålla ska statlig ersättning utges för kostnaderna.
Tolkningen kring ansvarsfördelning mellan kommunen (socialtjänsten) och
Migrationsverket avseende olika insatser och stöd till asylsökande och andra som
söker uppehållstillstånd är olika. Otydlighet avseende ansvar för vissa individer som
beviljas uppehållstillstånd. Även begränsad skyldighet för Migrationsverket att lämna
uppgifter till kommuner i vissa avseenden.
SKR har lyft frågan bl.a. i skrivelse till regeringen i november 2017, remissyttrande
oktober 2018 och remissyttrande januari 2021. Det gäller lagen (1994:137) gäller det
bestämmelser: 1 §, 8 §, 9 §, 11 a §, 13 § m.fl.
Det finns behov av förändring är att anpassning av lagen till det migrationspolitiska
systemet med tidsbegränsade uppehållstillstånd samt tydliggöranden av vissa andra
rättsliga frågor angående ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och kommunen
gällande asylsökande. Utökad uppgiftsskyldighet från Migrationsverket till kommuner
vid sk. åldersuppskrivning av ungdomar (skrivelse med dnr 18/02625).
4.1.15 God man för ensamkommande barn

I 10 § lagen om god man för ensamkommande barn, 6 kap. 11 § socialtjänstlagen
finns en avsaknad av bestämmelse angående ansvarig kommun för ersättning till
särskilt förordnad vårdnadshavare som inte varit familjehem tidigare skapar oklarheter
kring frågan om ansvarig kommun i vissa fall och förorsakar sannolikt försening
avseende ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
Behov av förändring: Tydliggöranden i Lgeb eller SoL angående ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som inte varit familjehem tidigare samt ansvarig kommun.

1.4.16 Glappet mellan LMA-ersättning och socialförsäkringsförmåner samt
etableringsersättning samt administrativa ledtider

Det finns ett tidsglapp mellan sista utbetalningen av ersättning enligt LMA (Lagen om
mottagande av asylsökande) samt första utbetalning av socialförsäkringsförmåner
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samt etableringsersättning m.m. för de som får uppehållstillstånd som medför att
individer söker ekonomiskt bistånd, vilket medför ökad administration och kostnader
för ekonomiskt bistånd för socialtjänsten. Det anges i Socialförsäkringsbalken, lagen
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, LMA
m.fl.
Behov av förändring: Ändring av lagstiftning på så vis att statliga ersättningar från
olika myndigheter till individer som går från att vara asylsökande till att beviljas
uppehållstillstånd utbetalas utan onödiga tidsglapp.
Enligt en uppföljning som SKR gjort har behovet av initialt ekonomiskt bistånd till
nyanlända ökat succesivt för varje år sedan 2011. Det tyder på att olika ledtider för
beslut om folkbokföring, socialförsäkringstillhörighet etc har blivit längre. Det
fördröjer den enskildes etablering och ökar kommunernas kostnader. Här behövs en
tydligare styrning och samordning hos berörda myndigheterna eller regelverk som
möjliggör att processen kan effektiviseras.
4.1.17 Ansvaret för personer efter avslagsbeslut

SKR anser att konsekvenserna av ändringar i 11 och 11 a § LMA som började gälla i
juni 2016 bör utredas och analyseras, se SFS 2016:381 Lag om ändring i lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.. De innebär att personer utan
minderåriga barn i samband med eller i nära anslutning till ett av- eller
utvisningsbeslut mister rätten till dagersättning och logi. Det behöver klargöras om det
föreligger en risk att ansvariga myndigheter får svårare att hålla kontakt med de
personer som berörs av förändringen, och att detta på sikt försvårar
återvändandearbetet.
Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för
kommunen att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL till den som fått avslag på sin
asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning.
Anledningen till att dessa personer inte har rätt till bistånd är att de fortfarande
omfattas av personkretsen i LMA, även om de inte har rätt till bistånd enligt LMA. I
det praktiska arbetet ställer detta socialtjänstens personal inför svåra etiska
överväganden. Någon rätt till ersättning för de eventuella insatser som kommunen ger
finns inte heller, trots att personerna omfattas av LMA och det är statens ansvar att
verkställa lagakraftvunna avlägsnandebeslut. SKR anser att staten i enlighet med
finansieringsprincipen måste ersätta kommunerna för socialtjänstens insatser i väntan
på verkställighet av ett avlägsnandebeslut.
SKR har lyft frågan i bl.a. Agenda för integration mars 201710, remissyttrande februari
201811 och remissyttrande oktober 2018.12

10

SKL:s agenda för integration, punkt 9
Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription – SOU 2017:84,
SKL:s yttrande februari 2018, dnr 17/06189
12
Se not 9
11
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4.1.18 Utmaningar och hinder inom ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd finns hinder inom lagstiftning som försvårar
effektiviseringar. Vissa av dessa delar lyfts i nedanstående stycken då de avser
digitaliserade kommunikationsvägar, automatisering och lagstiftning relaterarat till
dessa områden. Andra delar avser verksamhetsområdet och, samverkan och
ersättningar i samband med arbetslöshet och sjukdom. SKR har lämnat in skrivelsen
”Inspel till aviserad utredning om ekonomiskt bistånd” med anledning av den av
regeringen aviserade utredningen i samband med budgetpropositionen för 2021 om
incitamenten att gå till arbete från försörjningsstöd samt om försörjningsstödet ska
kunna göras beskattningsbart för att minska marginaleffekterna.
I skrivelsen presenteras de delar som SKR menar att den aviserade utredningen bör
kompletteras med. Utredningen skulle med nedanstående punkter kunna bidra till att
utveckla kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd och samspelet med den
statliga nivån – ytterst för att uppdatera ekonomiskt biståndet utifrån aktuella behov
och utvecklingen.
I skrivelsen berörs att kommunerna bär kostnader genom att komplettera otillräckliga
ersättningar från staten eller a-kassorna eller då individer saknar inkomst på grund av
långa handläggningstider hos olika myndigheter och a-kassor. Skrivelsen presenterar
inte förslag eller lösningar utan belyser de områden som behöver beaktas i den
aviserade utredningen.
I skrivelsen lyfts följande delar avseende den enskildes incitament samt samhällets
samlade insatser för olika målgrupper inom ekonomiskt bistånd:
•

Återupprätta ekonomiskt bistånd som tillfälligt stöd vid korta perioder av
försörjningsproblem

•

Beakta särskilt nyanländas etablering och försörjning

•

Öka enskildas incitament och säkerställa samhällets stöd för att gå från
ekonomiskt bistånd till egen försörjning vid arbetslöshet

•

Öka individers möjlighet till egen försörjning då de är förhindrade att arbeta på
grund av sjukdom

•

För att möjliggöra en effektivare handläggningen och öka individens
delaktighet bör följande delar inkluderas:

•

Öka digitaliseringen och effektivisera handläggningen

•

Riksnormen ska motsvara aktuella basbehov

•

Stärk legitimiteten

•

Stärk möjligheter för individen
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4.1.19 Samråd och samverkan kring arbetsmarknadsinsatser

Det finns bristande möjligheter till informationsutbyte för en effektiv individanpassad
samverkan mellan Arbetsförmedlingen (och Arbetsförmedlingens upphandlade
aktörer) och kommunerna. Sekretess och brist på möjliggörande lagrum för
informationsutbyte hindrar digitala arbetssätt när lokal samverkan avvecklats. Inom
ekonomiskt bistånd ska kommunerna samråda med Arbetsförmedlingen innan
kommunen fattar beslut om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den
enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Samrådet kräver förutsättningar för en smidig, sömlös, digital samverkan.
Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret för etableringsinsatserna som ges till
nyanlända. Arbetsförmedlingen behöver tillsammans med kommunen hitta
fungerande arbetssätt lokalt för samverkan om utbildningsplikten och andra insatser
och det behöver gå att utbyta information mellan Arbetsförmedlingen och kommuner
för en individanpassad samplanering och uppföljning. Det samma gäller för
anvisningar till reguljär vuxenutbildning i stort samt studier med aktivitetsstöd där
individen behöver komplettera aktivitetsstödet med ekonomiskt bistånd från
kommunen för att uppnå skälig levnadsnivå.
Inom ekonomiskt bistånd finns individer med behov av insatser från flera myndigheter
och det sker en stor omställning till digitala arbetssätt. Det finns behov av smidig
informationsöverföring mellan berörda myndigheter även på detta område. För att
uppnå det krävs förändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt i de
olika registerlagar som reglerar olika verksamheter och myndigheter. Även inom
ramen för den Finansiella samordningen finns ett behov av att utbyta information
mellan myndigheterna. I skrivelse ” Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet
till individen i behov av stöd av flera aktörer”13 påtalar SKR behovet av förslag på
lagstiftning som möjliggör för parterna att på ett rättssäkert sätt dela information och
ha gemensamt dokumentationsmaterial.

13

Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i
behov av stöd av flera aktörer, SKR Skrivelse 2021-01-29
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4.1.20 Andra efterfrågade förutsättningar för samverkan på arbetsmarknadsområdet
/ekonomiskt bistånd

Det finns ett stort behov av att förbättra, förenkla och öka säkerheten i hanteringen av
känslig information på arbetsmarknadsområdet. Varje dag utbyts mängder av
information mellan kommuner och regioner, statliga myndigheter och privata utförare
i handläggningen av ärenden och beslut gällande våra gemensamma målgrupper.
Ofta handlar det om sekretessklassad information som exempelvis att personen uppbär
ekonomiskt bistånd, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregistret
mm. Med manuella flöden är det svårt att hitta rätt mottagare och att faktiskt veta att
informationen når fram. Det finns också en risk för att informationen blir liggande
eller kommer på avvägar. Det behövs en stabil, säker och gemensam infrastruktur som
kan användas av alla berörda aktörer. Att kunna kommunicera digitalt på ett säkert
sätt är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller
av enskilda aktörer
Kommunerna behöver också få en ökad tydlighet för hur molntjänster får användas
inom arbetsmarknadsområdet och ekonomiskt bistånd. För att åstadkomma en
förändring krävs både förändringar i nationell lagstiftning och att den svenska
regeringen driver frågan om en internationell överenskommelse mellan EU:s
medlemsstater och länder som USA, Indien och Kina.

4.1.21 Automatiserade beslut vid handläggning av ärende

Med automatiserade beslut avses enligt förarbetsuttalanden till förvaltningslagen
(2017:900) beslut som fattas maskinellt utan att någon enskild befattningshavare på
myndigheten tar någon aktiv del i själva beslutsfattandet i det enskilda fallet (prop.
2017/18:180 s. 315). Inom socialtjänsten används i allt högre grad ”robotar”. Det är i
grund och botten en mjukvara, dvs. ett datorprogram som konstruerats för att
automatiskt genomföra vissa uppgifter, även benämnd mjukvarubot eller bara bot.
Robotar används bl.a. vid handläggning av ekonomiskt bistånd. I vissa fall fattar
robotar även beslut om ekonomiskt bistånd (bifall).
Alla myndighetsbeslut är ett utflöde från myndighetens ledning. Inom den kommunala
sfären är en nämnd ”myndigheten”. Nämnden kan emellertid enligt kommunallagen
överföra sin beslutanderätt genom delegering till antingen ett nämndpresidium, ett
utskott i nämnden, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en anställd i
kommunen.
Enligt 28 § förvaltningslagen får ett beslut fattas av en befattningshavare ensam eller
av flera gemensamt ”eller automatiserat”. En robot får således fatta beslut på en
myndighets vägnar utan någon inblandning av en mänsklig hand. Det är tillåtet inom
staten, men inte inom kommunal förvaltning. Förvaltningslagen är nämligen subsidiär
i förhållande till annan lag eller en förordning, dvs. om en bestämmelse i annan lag
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eller förordning avviker från förvaltningslagen, har bestämmelsen företräde framför
förvaltningslagen.
Sådana bestämmelser finns i kommunallagen. Beslutanderätten i kommunallagen
utgår från nämnden som sådan. Mottagare av nämndens delegering av beslutanderätt
rymmer inte ”robotar”. Eftersom reglerna om delegering av beslutanderätt i
kommunallagen är uttömmande finns det inte idag inom ramen för den lagen något
utrymme för helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet.
En nämnd kan således inte delegera beslutanderätten i en viss handläggning av en
fråga till en robot, t.ex. i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Det får anses utgöra
ett hinder för en utökad digitalisering inom socialtjänsten.
Den 25 mars 2021 lämnade utredningen ”En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner” över sitt betänkande till regeringen. (SOU
2021:16)14
Utredningen har bland annat sett över hur ett automatiserat beslutsfattande kan
införas i kommuner och regioner, något som Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) sedan länge har efterfrågat.
SKR konstaterar att utredningens förslag om automatiserade beslut går så långt som
det är möjligt inom ramen för gällande EU-lagstiftning. Automatiserade beslut kan
inte användas för ärenden som överklagas genom laglighetsprövning, inte går att
överklaga eller handlar om upphandling.
Därutöver är regelverket kring användning av artificiell intelligens, AI, för
förebyggande arbete, kvalitetsuppföljning och beslutsstöd är oklart.
4.1.22 Automatiserat utlämnande

Behov finns i många fall att kunna lämna ut elektroniska handlingar automatiserat på
begäran från en myndighet till en annan. Som exempel kan nämnas
utlämnandetjänsten SSBTEK som försörjer socialtjänsten med uppgifter om
sökandens inkomster och bidrag för handläggning av ekonomiskt bistånd. Tjänsten
bygger på en fråga – svarlösning. Utlämnande myndigheter och andra aktörer i
SSBTEK har för övrigt en skyldighet i författning att lämna ut sådana uppgifter till
socialtjänsten för handläggning av ekonomiskt bistånd..
Det finns och kan finnas behov av automatiserade utlämnanden i andra processer
inom socialtjänsten, t.ex. handläggning av avgifter inom äldreomsorg eller ärende om
familjehem. Osäkerhet råder dock om automatiserade utlämnanden av den form som
förekommer i SSBTEK är tillåtna när tydliga bestämmelser om uppgiftsskyldighet
saknas och om det i stället är görligt att lämna ut uppgifter automatiserat inom ramen
14

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/automatiseratbeslutsfattandebehovsivalfar
den.50961.html

2021-03-09
44 (67)

för en schabloniserad menprövning baserad på typen av uppgifter, kategorin av
mottagare och risker, vilken menprövning läggs till grund för upprepade,
automatiserade utlämnanden. Behovet avser inte bara automatiserat utlämnande på
begäran (fråga) av en myndighet eller utförare utan också utlämnande utan en sådan
föregående begäran i vissa processer (ex officio) samt för maskin-maskinöverföring
av statistik och uppföljning..
Visst stöd för schabloniserad menprövning för automatiserat utlämnande finns i
förarbetena till äldre sekretesslagen (prop. 1989/80:2 Del A s. 80 f.) där det talas om
massutlämnande. Regeringen lovade att återkomma i frågan men gjorde det aldrig.
Därav osäkerheten. Det är vidare oklart om det automatiserade beslutet om
utlämnande omfattas av den generella begränsningen för automatiserade beslut i
kommunala myndigheter som redovisas ovan.
4.1.23 Sekretess vid verksamhetsövergång

Inom socialtjänsten återfinns bevarande och gallringsbestämmelserna i SoL respektive
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt t.ex.
SoL ska anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos socialnämnden gallras
fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten (12 kap. 1 §). Gallring av
dokumentation hos utförare regleras i en särskild bestämmelse i SoL, 7 kap. 3 §.
Enligt bestämmelsen ”ska” dokumentation bevaras i två år efter det att sista
anteckningen gjordes i personakten och därefter gallras. Anteckningar och andra
uppgifter om enskilda ska alltså sparas i två år, varken mer eller mindre, efter att en
insats har upphört. Lagen förbjuder snävare gallring.
Den socialnämnd som beslutat om en insats som genomförs hos en utförare får enligt
7 kap. 3 § fjärde stycket SoL träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att
handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringskyldigheten inträder. Från denna
möjlighet att träffa avtal föreskrivs vissa undantag i 7 kap. 3 a § SoL. Vidare gäller att
vissa handlingar – av hänsyn till forskningens behov – ska överlämnas till den
socialnämnd som beslutat om insatsen ifråga när gallringsskyldigheten inträder (se 3 a
§ i socialtjänstförordningen [2001:937]). Det är socialnämnden som ska säkerställa att
denna föreskrift beaktas av utförare.
Utförare har således en skyldighet att lämna ut personakter till kommunen när
gallringsfristen inträder. Det gäller alla personakter hos utföraren oavsett insats. Men
enbart när stipulerad gallringsfrist inträder. Vid verksamhetsövergång som innebär att
en utförare tar över t.ex. ett särskilt boende från en annan utförare, eller när
utkontraktering upphör och socialnämnden själv övertar det operativa ansvaret för
verksamheten, har gallringsfristen inte inträtt för flertalet anteckningar och andra
uppgifter. Den utförare som överlämnar verksamheten ansvarar alltjämt för, och kan
göra anspråk på, upprättad dokumentation. Enligt 15 kap. 1 § SoL har utförarens
personal en tystnadsplikt för dokumentationen i den egna verksamheten och får inte
obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga
förhållanden.
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Det är en otillfredsställande situation eftersom socialnämnden riskerar att förlora
kontrollen över relevant dokumentation om individuella insatser och åtgärder eller att
dokumentationen förfars. Det finns ingen möjlighet att på motsvarande sätt kan ske
med patientjournaler begära omhändertagande av personakter inom socialtjänsten hos
IVO (jfr. 9 kap. 1 § patientdatalagen). Kommunen kan måhända säkerställa en viss
disposition eller kontroll i avtal med utföraren, t.ex. att kommunen i rollen som
personuppgiftsbiträde åt den utförare som lämnar över verksamheten till kommunen
eller annan utförare, tekniskt lagrar anteckningar m.m. med en rätt för socialnämnden
och/eller ny utförare att få elektroniskt åtkomst till dessa. En sådan åtkomst torde
förutsätta den enskildes samtycke. Oklarhet råder beträffande enskilda med permanent
nedsatt kognitiv förmåga och en elektronisk åtkomst till deras dokumentation, men det
får presumeras eller hypotetiskt antas att dessa inte skulle ha några invändningar mot
sådan åtkomst, skulle de ha förmågan att kunna råda över frågan.
Rättsläget är oklart vid verksamhetsövergångar och lämnar därmed utrymme för
osäkerhet och inte alldeles rättssäkra lösningar med risk att personakter inte kommer
att handhas enligt SoL, LSS eller Socialstyrelsens föreskrifter eller allvarliga
integritetsförluster.
4.1.24 Bestämmelser om allmänna handlingar vid samverkan

Vid samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer, t.ex. vårdgivare eller skola,
om insatser för enskilda individer, upprättas ofta en mängd olika s.k. arbetshandlingar
(även ”mellanprodukter”). Det kan röra sig om minnesanteckningar från
samordningsmöten, PM eller utkast till exempelvis samordnade individuella planer.
Samverkan förutsätter att sådana handlingar delas för att inhämta synpunkter på
innehållet om bl.a. sakförhållanden och samordning av insatser.
Bestämmelser om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (TF), en av
våra grundlagar. Bestämmelse om minnesanteckningar, koncept och utkast finns i 2
kap. 12 § TF. Huvudregeln i TF att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet
avslutats gäller inte minnesanteckningar. Om minnesanteckningar inte har
expedierats, dvs. avsänts, så blir de allmän bara om ärendet har arkiverats och
anteckningen följt med övriga handlingar till arkivet. Samma sak gäller för utkast och
koncept. Dessa räknas i allmänhet inte som allmänna handlingar så länge de inte har
expedierats.
En arbetshandling som däremot har expedierats anses dock som upprättad oavsett i
vilket skick den befinner sig. Att handlingen ur avsändarens synpunkt inte utgör
någon färdig produkt utan enbart är en minnesanteckning, utkast eller förslag saknar
då i princip betydelse.
Det finns dock ett visst utrymme för en myndighet, t.ex. en socialnämnd, att låta
någon utomstående ta del av arbetshandlingar utan att de ska anses som expedierade.
Om socialnämnden är angelägen om att svaret som lämnas på t.ex.
minnesanteckningar inte ska bli en allmän handling hos nämnden kan mottagaren inte
skicka ett skriftligt svar. Däremot kan synpunkter lämnas muntligen och nedtecknas
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av socialnämndens handläggare. Anteckningarna anses visserligen vara en upprättad
handling enligt reglerna i 2 kap. 10 § TF (det är ingen ”minnesanteckning”), men det
tillfälle då anteckningarna anses allmänna inträffar senare än vad
inkommandetidpunkten enligt 2 kap. 9 § TF skulle ha medfört.
Rättsläget kring statusen för synpunkter som lämnas på arbetshandlingar är inte helt
klarlagd. Frågan berörs inte i förarbetena till TF. Att tidpunkten kan skjutas upp för
när en synpunkt eller återkoppling blir allmän genom att mottagaren lämnar ett
muntligt svar är både komplicerat och tidskrävande. Att inkomstregistrera synpunkter
på minnesanteckningar eller utkast till exempelvis en SIP innebär också en onödig
administration.
Det kan över huvud taget ifrågasättas varför synpunkter på arbetshandlingar inom
socialtjänsten ska anses expedierade, och inkomna synpunkter ska anses utgöra
allmänna handlingar innan den färdiga produkten är klar, t.ex. en samordnad
individuell plan.
Bestämmelserna om allmänna handlingar och arbetshandlingar utgör inget hinder för
socialtjänstens verksamhet, men kan ha en avhållande effekt på samverkan på grund
av den onödiga administration som dessa medför till nackdel för individen.
4.1.25 Anmälan av ändrade förhållanden

SKR anser i enlighet med tidigare yttranden att samma lagkrav på anmälan av ändrade
förhållanden bör gälla enligt socialtjänstlagen och LSS som i socialförsäkringsbalken
(2010:110).15
Bidragsbrottslagen är vad gäller kommunala förmåner avsedd att tillämpas vid
beviljande av ekonomiska förmåner enligt socialtjänstlagen och LSS. I dessa lagar
saknas emellertid bestämmelser om att den enskilde är skyldig att anmäla ändrade
förhållanden. Detta leder till att bidragsbrottslagen inte kan tillämpas när det gäller
underlåtenhet att upplysa om ändrade förhållanden, utan enbart när den enskilde
lämnat oriktiga uppgifter. Samma lagkrav på anmälan av ändrade förhållanden bör
gälla oavsett om det rör sig om en förmån enligt socialtjänstlagen, LSS eller
socialförsäkringsbalken. Socialtjänstlagen och LSS bör därför ändras i nu nämnt
avseende.
4.2 Förordningar, regler och riktlinjer socialtjänst
4.2.1 SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära
relationer innebär bland annat att socialnämnden vid kännedom om att ett barn kan ha
utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller bevittnat våld eller andra
15

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU
2018:14) - SKR:s yttrande juni 2018, dnr. 18/01536; Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga,
förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) - SKR:s yttrande september 2017, dnr. 17/03042
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övergrepp av eller mot en närstående utan dröjsmål ska inleda en utredning om
barnets behov av stöd och hjälp.
Föreskriften innebär att ovannämnda anmälningar hanteras annorlunda än alla andra
anmälningar som rör barn som misstänks fara illa och frångår regeln om att en
förhandsbedömning av anmälningar ska göras för att avgöra om socialnämnden ska
inleda utredning eller ej.
Socialstyrelsen utvärderar just nu de konsekvenser som föreskrifterna har fått, i syfte
att identifiera och analysera eventuella behov av ändringar för att säkerställa att
föreskriften uppfyller krav på att vara aktuell och ändamålsenlig.
SKR menar att det bör övervägas om föreskriften ska finnas överhuvudtaget. SKR:s
synpunkter som lämnades i remissyttrandet kvarstår alltjämt. Det är inte möjligt att
utfärda föreskrifter på ett område som regleras i överordnad författning, i detta fall 11
kap. 2 § socialtjänstlagen.
4.2.2 Reglering av informationssäkerhet och stark autentisering

Det saknas inom socialtjänsten en förordning som tydliggör och förenklar regelverket
kring informationssäkerhet och stark autentisering. Inom hälso- och sjukvård finns
HSLF-FS 2016:40, uppdaterad 2020:56, där informationssäkerhetsarbete och
användning av stark autentisering vid behandling av personuppgifter över öppna nät
regleras. Avsaknaden av motsvarande reglering inom socialtjänsten leder till
osäkerhet om vad som gäller. Det blir kostnadsdrivande när varje enskild kommun har
att hantera frågan, och bristen på standardisering gör informationsutbyte svårare. SKR
efterfrågar att motsvarande förordning som finns för hälso- och sjukvården upprättas
också inom socialtjänstens ansvarsområde.
En viktig förutsättning för att digitalisera är att information om person, organisation
och uppdrag hanteras på ett säkert och enhetligt sätt inom sektorn. Inom hälso- och
sjukvård har regionerna gemensamt byggt upp funktionalitet för detta i form av
HSA/SITHS. HSA/SITHS är utformat utifrån hälso- och sjukvårdens behov och idag
saknas motsvarande infrastruktur för socialtjänsten och annan kommunal verksamhet.
Det som behövs för elektronisk identitetshantering och stark autentisering är att ett
grundläggande arbete med registerstrukturer genomförs. Register behövs för att
säkerställa att det går att följa vem som gör vad på vems uppdrag i IT-stöden.
4.2.3 Ansvaret till asylsökande

Det saknas i förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. en
paragraf som tillförsäkrar kommunen ersättning för olika sociala insatser till
asylsökande. SKR anser att ansvarsfördelningen bör tydliggöras i lag (LMA/SoL), se
ovan under Lagar. I den händelse kommunen ska anses ansvara för vissa sociala
insatser till asylsökande ska förordning 2017:193 kompletteras med bestämmelser
motsvarande 15 och 17 § avseende även övriga asylsökande personer.
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Migrationsverkets tolkning av förordningen (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. enskilda bestämmelser om statlig ersättning samt krav på
bevisning vid prövningen av ersättning medför betydande administration för
kommuner i form av framtagande av skriftlig bevisning samt komplexa juridiska
processer i domstol. Även bestämmelser om sekretess förhindrar kommuner att ta del
av uppgifter som behövs för att söka ersättning.
Aktuella bestämmelser: 3 § (utbildningskostnader), 9 § (kostnader för vård enligt SoL
avseende unga med vårdbehov motsvarande 2-3 §§ LVU) m.fl. behöver förändras så
att Migrationsverket får utökad uppgiftsskyldighet till kommunen
(utbildningsverksamhet). Ändrad tolkning avseende beviskrav, se vidare i skrivelse
med dnr 19/00453.
Gällande förordning 2010:112 om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar finns ett problem med Migrationsverkets tolkning av enskilda
bestämmelser om statlig ersättning samt krav på bevisning vid prövningen av
ersättning medför betydande administration för kommuner och regioner i form av
framtagande av skriftlig bevisning samt komplexa juridiska processer i domstol.
Aktuella bestämmelser: 29 a §, 30 a § (kostnader för vård enligt SoL avseende unga
med vårdbehov motsvarande 2-3 §§ LVU) m.fl. Även här behövs ändrad tolkning
avseende beviskrav, se vidare i skrivelse med dnr 19/00453.
4.2.4 Uppgiftsskyldighet från Migrationsverket till kommunen

I 11 a § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Finns en avsaknad av bestämmelse om uppgiftsskyldighet från Migrationsverket till
kommunen gällande nyanlända som får uppehållstillstånd och bor i eget boende
medför ökad administration och sämre förutsättningar för kommunen att fullgöra sitt
uppdrag samt lämna information till nyanlända om kommunens stöd och service.
Behov av förändring: Utökad uppgiftsskyldighet från Migrationsverket till
kommunen, även avseende nyanlända som bor i eget boende (se skrivelse i ärende
17/01802).

4.2.5 Ersättningsförordningarnas formuleringar avseende vård motsvarande LVUkriterier

SKR poängterade redan 2016 i remissyttrandet över det nya ersättningssystemet för
ensamkommande barn och unga att kommunens rätt till ersättning för faktisk kostnad
för vård motsvarande 2 eller 3 § lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) men som efter samtycke från individen ges med stöd av SoL, måste
tydliggöras och säkerställas i ett förordningsmotiv. I avsaknad av detta har
tillämpningen av regelverket lett till att ett stort antal kommuner har fått omfattande
avslag på sina ansökningar om ersättning, med en stor mängd ärenden i domstol som
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följd. Detta är dels ineffektivt avseende resurser inom kommun, Migrationsverket och
domstolsväsendet, dels har det lett till betydande ekonomiska förluster för kommuner.
Socialnämnden har bedömt att barnet/ungdomen har ett särskilt vårdbehov, ger insats
för att möta behovet och ska då ersättas för de kostnader som kommunen har haft.
Regeringen måste säkerställa att det är socialnämndens bedömning av vårdbehovet
som är avgörande för att kommunerna får den ersättning som de har rätt till. Detta kan
antingen göras genom förtydligande i förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl, och i förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar, eller genom en höjd dygnsschablon som ger utrymme för vissa
särskilda vård- och omsorgsinsatser. Socialnämndens bedömning av vårdbehovet ska
vara avgörande för rätten till ersättning, oavsett om vården exakt motsvarar 2 eller 3 §
LVU. Det kan exempelvis i många fall röra sig om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som föranleder behov av särskilda vård- och stöd insatser. I
samtliga fall handlar kommunens ansökan om ersättning kostnader som kommunen
bevisligen har haft för barn och unga i behov av särskild omsorg.
SKR har lyft frågan i hemställan mars 2019.16
4.3 Statlig tillsyn och granskning
4.3.1 Nattbemanning på särskilda boenden för äldre

Ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) i februari 2016 rörande nattbemanning
på särskilda boenden för äldre. Avsikten med förordningsändringen var att
bemanningen flexibelt skulle anpassas till behoven, men har av IVO kommit att tolkas
som ett bemanningskrav. Det har varit kostnadsdrivande samt stoppat upp
utvecklingen av effektivare arbetssätt som digital tillsyn m.m.
4.3.2 IVO:s tillsyn av särskilda boenden 2020

IVO har i sin tillsyn kritiserat i princip alla kommuner för att ha bristfällig
dokumentation. Ett ärende ska utredas i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.
Det innebär att det nödvändiga ska dokumenteras, men också att ingen onödig
dokumentation ska ske. Genom att tillsynsmyndighetens kritik riktas mot praktiskt
taget samtliga riskerar fokus att bli på skrivande och dokumentation, med ännu mer
resurser till dokumentation som följd.
Ingen kan exakt säga vad nödvändig dokumentation är. Det är svårt att avgöra exakt
vad som är rätt eller fel, och för mycket dokumentation skapar ineffektivitet. Då
kritiken riktas mot alla kommuner handlar det sannolikt om ett nationellt problem.
Åtgärder för bättre dokumentation bör då riktas mot den nationella nivån, inte genom
att rikta kritik mot 1 700 boenden. Det rör sig om en systemfråga, inte ett problem för
enskilda kommuner.
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4.3.3 Användning av digital tillsyn med kamera

Socialtjänsten har, efter Integritetsskyddsmyndighetens beslut om kamerabevakning
(Beslut 2020-11-24, Tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 –
kamerabevakning på ett LSS-boende), blivit osäkra på regelverket kring användande
av tillsyn via kamera.
Idag implementerar många kommuner nattillsyn via kamera som ett sätt att
effektivisera verksamheten och samtidigt öka kvaliteten för de äldre genom att inte
störa med personalbesök under natten. Tekniken har utvecklats så att den personliga
integriteten skyddas både genom att exempelvis en värmekamera används som visar
konturen av individen och genom stor säkerhet i lösningar. Oklarhet om vad som
gäller enligt bl. a. GDPR, SoLPuL och SoLPuF gör att kommunerna blir osäkra och
införandet försenas.
4.4 Riktade statsbidrag
4.4.1 Sociala insatser i utsatta områden – Socialstyrelsen och Delmos

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för
barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Detta samtidigt som Delmos
har regeringens övergripande uppdrag att förmedla statsbidrag till delvis samma
kommuner. Kommuner upplever styrningen som otydlig. Delmos uppdrag är att
betona segregationens bakomliggande orsaker, och myndigheten fördelar medel med
fokus på långsiktigt och sektorsövergripande arbete i kommunerna. Utöver att
Socialstyrelsens uppdrag innebär dubbla ansökningsförfaranden med olika
tillvägagångssätt, tidsperioder och krav på återrapportering, är Socialstyrelsens bidrag
till skillnad från Delmos verksamhet i stället snävt och målgruppsstyrt.
4.4.2 Statsbidrag till äldreomsorg

Genom den s.k. bemanningssatsningen inom äldreomsorgen 2015-2018 beviljades
kommunerna statsbidrag på 2 miljarder kronor per år för att öka bemanningen inom
äldreomsorg. Under denna period ökade också behovet på grund av demografin. Efter
2018 upphörde det riktade statsbidraget, och kommunerna fick då minska
bemanningen alternativt omfördela resurser från andra verksamheter inom
kommunen. Dessa kortsiktiga bemanningsbidrag skapar ineffektivitet och osäkerhet,
vilket gör att kommunerna använder fler korttidsanställda än om bidragen var
permanenta
4.4.3 Ersättningssystem för flyktingmottagande

Statens har det övergripande och ekonomiska ansvaret för flyktingmottagandet. Den
statlig ersättningen till kommuner och regioner för flyktingmottagandet regleras i
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Den
omfattar många olika ersättningar varav vissa kan beviljas efter ansökan och andra
betalas ut utan ansökan. Vissa ersättningar är schabloniserade, andra prövas efter
redovisade kostnader. Det finns också ersättningar som kan betalas ut i mån av
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kvarstående anslagna medel. Ersättningsystemet är administrativt betungade för både
kommuner, regioner och Migrationsverket. Otydligheter leder också till omfattande
överprövningar i domstol. SKR har länge lyft behovet av en bred översyn i syfte att
göra ersättningssystemet enklare, tydligare och mer förutsebart.
I SKR:s remissvar över mottagandeutredningen (SOU:2018:22) har bland annat
framförts att: Utgångspunkter för en översyn bör vara att staten ska ta det ekonomiska
ansvaret för kommunernas merkostnader förknippat med flyktingmottagande. Det
inkluderar inte bara kompensation för insatser specifikt kopplat till mottagande och
etablering, utan alla kostnader som avviker från normal kommunal konsumtion.
Översynen måste därför tydliggöra vilka insatser staten ska ersätta kommunerna för
och en analys av vad dessa kostar. SKR är positiv till mer schabloner och förenklingar
förutsatt att ersättningsnivåer läggs på en nivå där ”den ekonomiska risken” delas
mellan stat och kommun. Det är av stor vikt att ersättningssystemet blir förutsebart
och tydligt i syfte och avgränsning och att ersättningsnivåer kontinuerligt följs upp
och vid behov revideras.

4.5 Andra typer av hinder som staten kan förändra
4.5.1 Personlig assistans

I dagsläget finns två huvudmän gällande myndighetsutövningen inom personlig
assistans, Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) och
kommunen enligt lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). En individ som kan ha rätt till personlig assistans ska bland annat tillhöra
någon av personkretsarna som anges respektive lag. Det är det grundläggande
behovet hos den enskilde som avgör vilken huvudman som blir ansvarig. För att
kunna få assistans via LSS finns inga krav på att uppnå en viss nivå av grundläggande
behov. För att kunna få assistansersättning enligt SFB ska individen ha behov av stöd
för grundläggande behov mer än 20 timmar/vecka. (Med grundläggande behov avses
andning, personlig hygien, intagande av måltider, klä av och klä på sig,
kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om individen
som person.)

Vid ansökan är det givet att den enskilde inte alltid vet hur många timmar för
grundläggande behov denne har, och kan därför ansöka både hos kommun och
Försäkringskassan. Detta gör att det kan pågå två utredningar samtidigt, vilka också
kan komma fram till olika bedömningar. Vanligtvis går kommunen in och fattar beslut
i väntan på Försäkringskassans beslut. Om Försäkringskassan kommer fram till att
den enskilde har behov av mindre än 20 timmar per vecka gällande grundläggande
behov är det kommunen som har ansvaret.
Detta dubbelarbete, och oron det leder till för den enskilde, har under lång tid varit en
fråga för kommuner och SKR. Ett flertal utredningar har föreslagit att det ska vara en
huvudman för myndighetsutövningen inom personlig assistans, men inga beslut har
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fattats i denna fråga. Enligt januariavtalet ska ytterligare en utredning utreda
huvudmannaskapet och beslut ska tas innan valet 2022.
Kommunen är ansvarig för att betala ut sjuklöner i de fall assistansberättigade har valt
en privat utförare, detta efter att Högsta förvaltningsdomstolen 2011 slagit fast att
assistansersättningens schablonbelopp inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till
ordinarie assistent när denne är sjuk (HFD:s dom nr 3963-10). Schablonbeloppet ska
täcka kostnaden för vikarien samt administrativa kostnader. Kommunen ansvarar för
de faktiska merkostnader som uppstår, och de ska beräknas med utgångspunkt i
kostnaderna för den assistent som är sjuk. Det är dock inte klarlagt vilka dessa
merkostnader är mer än sjuklönen. Högsta förvaltningsdomstolen har utöver sjuklönen
accepterat kostnader för sociala avgifter, kollektivavtalsbundna avgifter och
semesterersättning (RÅ 2009 ref 104).
Det borde vara en självklarhet att varje utförare av personlig assistans bär sina
sjuklönekostnader. SKR anser att schablonersättningen snarast ska förändras för att
möjliggöra detta för utförare. Det har föreslagits i ett flertal utredningar, men inga
beslut har fattats.
SKR anser att kommunernas medfinansiering av de 20 första timmarna per vecka av
statlig assistans bör tas bort. Det är administrativt krångligt och påverkan på utbudet
av övriga LSS-insatser är förmodligen mycket marginell. Om assistansen blir helt
statlig leder medfinansieringen till att kommunerna får finansiera hela kostnaden för
de som beviljas max 20 timmar per vecka, vilket framstår som orimligt för en insats
som beviljas av en annan myndighet.
4.5.2 Daglig verksamhet, aktivitetsersättning och reguljärt arbete

SKR ser ett flertal hinder när det gäller möjligheten för funktionsnedsatta att gå från
daglig verksamhet till reguljärt arbete. Hindren kan anses uppkomma genom såväl
myndigheters handläggning som genom hinder i förordning och lag.
Antalet personer med funktionedsättningar utan arbete har ökat de senaste åren,
mellan 1991 och 2004 med hela 350 procent (SOU 2003:56, SOU 2003:95).
Forskning tyder på att ökningen fortsatt även efter 2004.17
Samtidigt ökar antalet personer som nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
En ny studie från Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, visar att 2 913 personer
mellan 20 och 24 år som inte tidigare hade haft aktivitetsersättning fick avslag under
åren 2015-2017. 40 procent av dessa tvingades att söka ekonomiskt bistånd och 20
procent fick skulder som ledde till ärenden hos Kronofogdemyndigheten. En av
anledningarna till detta är att Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga mot alla typer
av arbete, inklusive Samhall.
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Antalet personer som har daglig verksamhet har också ökat från 30 000 till 38 000
under åren 2010-2019. Den dagliga verksamheten ska erbjuda stimulans, utveckling,
meningsfullhet och gemenskap efter den enskildes önskemål. Att utveckla den
enskildes möjligheter till arbete är ett övergripande mål med insatsen.
En individ som har daglig verksamhet och aktivitetsersättning och vill och har
möjlighet att prova på ett arbete med lönebidrag eller ett ordinärt arbete, riskerar idag
att bli av med sin aktivitetsersättning. Om arbetet inte skulle fungera och individen
vill eller behöver gå tillbaka till daglig verksamhet, är det inte säkert att hen bedöms
ha rätt till aktivitetsersättning igen och står då utan inkomst. Detta gör att många inte
vågar prova ett arbete utan blir kvar på daglig verksamhet.
Det går idag inte att pausa sin aktivitetsersättning för att prova arbete. Det behöver
vara enklare för individer att behålla aktivitetsersättning och få stöd för att prova
reguljärt arbete utan att behöva oroa sig för att förlora sin inkomst eller sitt beslut om
daglig verksamhet. Den som vill/behöver komma tillbaka till daglig verksamhet hos
en privat utförare behöver idag ansöka om insatsen på nytt. Individen är inte heller
garanterad att komma tillbaka till samma dagliga verksamhet som tidigare. Detta
skapar en otrygghet för individer som provar reguljärt arbete utanför daglig
verksamhet.
För att över huvud taget få en inkomst efter studenten behöver funktionsnedsatta
ansöka om aktivitetsersättning. Enligt förordning (2017:462) om särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga måste en
individ för att få stöd av Arbetsförmedlingen och för att arbetsgivare ska få lönebidrag
från Arbetsförmedlingen för att anställa en person med funktionsnedsättning vara
arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande (30 § punkten 1). Detta går
inte att göra samtidigt som individen har aktivitetsersättning.
4.5.3 Arbetsförmedlingens reformering

SKR vill i sammanhanget uppmärksamma Välfärdskommissionen på vår skrivelse till
regeringen om hur SKR ser på arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens
reformering, ”Agenda för reformering av Arbetsförmedlingen”. Områden som lyfts i
denna skrivelse tar både sikte på att avhjälpa befintliga systemhinder, och förekomma
att nya uppstår.

4.6 Långsiktig statlig finansiering för infrastruktur, snarare än
specialdestinerade bidrag till specifika digitala lösningar
Socialtjänsten står inför stora utmaningar och för att socialtjänsten ska vara fortsatt
tillgänglig, jämlik och fungera förebyggande, krävs att vi arbetar annorlunda. En
viktig fråga för kommunerna handlar om att ta tillvara på de möjligheter som ny
teknik och digitalisering medför. Men denna omställning kräver investeringar som
kommunerna själva inte har möjlighet att stå för. I synnerhet i små kommuner är
tröskeln hög för att klara omställningen. För de initiala investeringskostnaderna krävs
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en nationell satsning med samfinansiering, då kommunerna inte har möjlighet att
ensamt bära dessa investeringar. De tekniska investeringar som krävs uppskattas, i en
rapport som PwC har tagit fram på uppdrag av SKR, till totalt 14,5 miljarder kronor.
Beräkningen täcker inte in alla de delar som kommer krävas och den verkliga summan
är med stor säkerhet högre, men ger ändå en fingervisning.

5. Samhällsbyggnadsområdet
5.1 Nationell stödordning för regionala flygplatser behövs
Systemet för statlig ersättning (vilket innebär statsstöd) till de regionala flygplatserna
är idag splittrat och krångligt. Idag är det ingen av de regionala flygplatserna som går
med plus utan alla har i olika grad driftstöd av sina ägare kommuner och regioner (ett
60-tal kommuner och några regioner) och vissa har stöd från staten.
Den statliga ersättningen som finns för 22 av de regionala flygplatserna är uppdelat på
två olika förordningar och där staten helt lägger över ansvaret på den kommun där
flygplatsen är lokaliserad att ta ansvar för att man uppfyller kraven kring statsstöd. Av
dessa flygplatser har tre kommuner tvingats notifiera stöd via SGEI-beslut från KOM
och resterande 17 regionala flygplatser måste hantera EU-regelverket kring
gruppundantag (GBER) för att kunna ge driftstöd. Till detta kommer ytterligare tio
regionala flygplatser som endast har stöd via kommuner och regioner och som även de
behöver hantera GBER som grund för sitt driftstöd.
Idag har våra ägare av regionala flygplatser för att finansiera dess verksamhet att
förhålla sig till två olika förordningar för statlig ersättning och dessutom krav på att
följa EU-lagstiftningen för SGEI och GBER. Det tar mycket tid och energi från både
flygplatser, dess ägare och myndigheter. Det ska årligen fattas beslut om stödnivåer,
inrapporteras i tre olika system och inte minst försöka göra rätt.
Utifrån hur Sverige har organiserat flygplatsinfrastrukturen med endast tio statliga
flygplatser och 32 regionala flygplatser, så innebär det en stor administrativ börda för
våra medlemmar. Inget annat EU-land har denna struktur för flygplatsinfrastrukturen
och det medför merarbete och kostnader. SKR ser därför behovet av att det tas fram
en nationell stödordning för ekonomisk ersättning till regionala flygplatser för att
förenkla och minska den administrativa bördan .

5.2 Statliga krav och lagstiftning ska inte motverka kommunernas
möjligheter att utveckla infrastruktur
Exempel på frågor som ofta kommer upp som hinder för kommunernas möjlighet att
planera och genomföra åtgärder för hållbar mobilitet är:
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•
•
•

svårigheten att få medfinansiering för steg 1 och 2-åtgärder genom den statliga
infrastrukturplaneringen,
att statlig medfinansiering ofta leder till höga kostnader för kommuner eftersom de
även får dela på kostnaden för den statliga planprocessen,
att kravet på funktionellt samband med allmän väg enligt väglagen (1971:948)
leder till att fristående cykelväg endast kan anläggas i nära samband med en väg
för motortrafik, eftersom det enligt väglagen endast kan anses vara allmän väg om
det finns möjlighet till motortrafik.

5.3 Moderniserad lagstiftning för särskilda persontransporter
I juni 2018 lades betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning
för ökad samordning (SOU 2018:58) fram. Betänkandet remitterades, men därefter
har regeringen inte gått vidare med utredningens förslag. SKR anser att det är
angeläget att driva betänkandets förslag vidare. De nuvarande lagstiftningarna för
färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor behöver moderniseras för att bättre
möta dagens förutsättningar. Med en frivillig möjlighet för kommunerna att överlåta
huvudmannaskapet för de särskilda persontransporter till den regionala
kollektivtrafiken skapas förutsättningar för ökad samordning. En funktionslagstiftning
utformad som en ramlag ger möjligheter att utveckla transportformerna och skapa
ändamålsenliga lösningar anpassade efter lokala och regionala förutsättningar, och
stärker därmed självstyret.

5.4 Regional utveckling
Det är ett generellt problem att statens och regionens budgetprocess inte stämmer
överens. När villkorsbrevet kommer är regionens budget redan beslutad.
Vad gäller ”onödig administration” skapar självklart flera mindre erbjudanden mera
administration än ett större. En modell där flera erbjudanden samlas i större är att
föredra"
Effektivare demokrati och styrning i samverkan mellan regional och nationell nivå.
I det sammanhanget är det viktigt att ta tillvara den återrapportering som
Tillväxtverket och Näringsdepartementet tillsammans med regionerna utvecklat under
de senaste åren och som har mycket bra utvecklingsmöjligheter. Den bör utgöra grund
för hur regeringen samlat kan följa upp hur den använder sig av ”uppdrag” m.m. Det
är för övrigt, tillsammans med villkorsbrevet, också en bra grund för gemensam
planering av kommande erbjudanden - d.v.s. det är bra om planering, budgetering och
uppföljning håller samman.
Viktigt att hitta former för hur den regionala planeringen och rapporteringen till
regionstyrelse och regionfullmäktige samordnas med planering och rapportering i
relation till villkorsbeslut och återrapportering till regeringskansliet/
näringsdepartementet.
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Länsstyrelsens ansvar att främja en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna
ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.
Det är angeläget att styrningen utvecklas med fokus på länsstyrelsen som tillsyns- och
kunskapsmyndighet, samt att dessa delar går hand i hand. Båda rollerna behöver
förhålla sig till regionerna såväl som till regeringskansliet. Utgångspunkten bör vara
att för att främja en hållbar regional utveckling behövs ett samlat ansvar för att
övervaka tillståndet i miljö och till viss del samhälle. Fokus bör vara på tillstånd i
miljö och till delar i samhälle i linje med sådant som redan finns i instruktionen. På så
sätt skulle länsstyrelsen utvecklande regionala roll vara att bidra till att synliggöra
hävstänger och belysa målkonflikter inom ramen för regionala utvecklingsinsatser etc.
– vilket framöver är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Erbjudanden från staten kan ses som direkta och indirekta.
Med det senare avses att Tillväxtverket får regeringsuppdrag där regionerna är
Tillväxtverkets enda målgrupp och genomförare. Helt i linje med flernivåstyrningen/
flernivåsamverkan (om än inte alltid i linje med det regionala utvecklingsansvaret). På
motsvarande sätt får andra statliga myndigheter uppdrag där regionerna borde vara
huvudmålgruppen och i många fall är utpekade - men där den traditionella hierarkiska
styrningen slår igenom och genomförandet blir ineffektivt till följd av mkt
oklar/obefintlig förmåga till flernivåsamverkan i såväl planering, genomförande som
uppföljning"
Framtidens samhällsutmaningar måste hanteras tillsammans: mellan olika aktörer och
mellan flera styrnivåer (EU, nationellt, regionalt och kommunalt) – kan också
betecknas som nätverksstyrning.

5.4 FoU
När det gäller FoU och innovation är ett återkommande problem att det råder
oklarheter om räckvidden av FoU-undantag t.ex. vid EU-finansiering, eller om
nationell finansiering får/ska kombineras med EU-finansiering.
När det gäller högre utbildning och forskning och hela universitets- och
högskolesektorn är ett annat återkommande problem ju statens egen högst varierande
organisering som kan försvåra samverkan med våra medlemmar.
Myndigheter/lärosäten kanske inte riktigt har klart för sig att regioner har ett regionalt
utvecklingsuppdrag t.ex. eller är forskningshuvudmän.
Styrningen av UoH-sektorn är också problematisk.
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5.5 Kompetensförsörjningsområdet
Kompetensförsörjningsområdet går in i flera olika politikområden och myndigheters
ansvarsområden. Den inomdepartementala samordningen och myndighetsstyrningen
behöver utvecklas.
Nedan finns några exempel:
•

SCB tar betalt för viktiga statistikprodukter (trender och prognoser) vilket
gjort att vissa regioner inte kunnat ta del av underlaget. Lösningen blev ett
uppdrag till Tillväxtverket att låta regioner söka medel till att köpa statistik
från SCB.

•

Kortsiktighet i statsbidrag för yrkesvux gör det svårt för kommuner att bygga
upp de utbildningar som näringslivet efterfrågar.

•

ESF-rådets och Arbetsmarknadsdepartementets hantering av React EUpengarna är utformat så att det i princip bara är Arbetsförmedlingen som kan
söka, även de 25 procent av medlen som kan sökas av andra än AF.

•

Kortsiktiga medel och erbjudanden till regionerna gör det svårt att bygga de
strukturer och relationer som krävs för att en flernivåfråga som
kompetensförsörjning. Sedan konstaterar statliga utredningar att regionerna
inte lyckats bygga dessa strukturer som skulle behövas och att det därför finns
behov av mer statlig styrning (Stjernkvist). Samma problematik som för flera
av de områden staten förväntar sig att regionerna ska ta ansvar för som RUA.

5.6 Näringsliv
Ett område som påverkar näringslivet är digitaliseringen och möjligheten för
direktkommunikation mellan stat och kommuner. Idag bygger statens modeller på att
det är fritt fram mellan statliga myndigheter att dela information mellan varandra och
den är kostnadsfri. Den möjligheten borde även finnas mellan stat och kommun.
Staten borde bygga en gemensam och samlad strategi och standard för sin
kommunikation med kommuner, regioner, företag och invånare. Det fungerar inte att
varje myndighet väljer egna lösningar och standarder på e-tjänster och
kommunikation. Ska kommunerna kunna utnyttja fördelar med digitaliseringen så
måste det var återanvändbara och skalbara lösningar. Lagar och regler måste
modifieras så de tillåter digitala lösningar som delas, skalas upp och återanvänds inom
alla områden.

6.Bredbandsutbyggnad och digitalisering
Staten behöver upprätta en strategisk plan och finansiering för bredbandsutbyggnaden,
så att invånare i hela Sverige får tillgång till bredband. Det är en grundförutsättning
för hela samhällsutvecklingen; för att jämlik tillgång till välfärdstjänster, för
möjligheten för kommuner, regioner och stat att föra välfärden digitalt närmare
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invånare, för tillväxt osv. Utan en snabb och kvalitetssäker uppkoppling får invånare
inte del av vårdens och socialtjänstens digitala utbud som exempelvis
hemmonitorering av kroniska sjukdomar, digitala trygghetslarm eller nattillsyn via
kamera.
Staten måste ha en gemensam strategi och standard för sina e-tjänster och
datatransfereringar.
Data som finns i statliga myndigheter och behövs i den kommunala och regionala
verksamheten måste tillgängliggöras för våra medlemmar utan kostnad.
6.0.1 Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet

Enligt regeringens bredbandsstrategi har vi en marknadsdriven bredbandsutbyggnad i
Sverige, vilket bygger på en väl fungerande konkurrens. av Kommunallagens
lokaliseringsprincip. SKR lämnade i november 2019 en hemställan till regeringen om
ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet och är
glada över den nu tillsatta utredaren som ska lämna ett förslag på hur undantaget ska
se ut, men vill poängtera vikten av att utforma undantaget på ett sådant sätt som blir
effektivt för kommunala stadsnät.

6.1 Privata utförares tillgång till nationell digital infrastruktur
Dagens regelverk hindrar privata utförare av offentligfinansierad verksamhet att vara
delaktiga i delar av den nationella digitala infrastrukturen som byggs upp. Det rör helt
grundläggande förutsättningar för välfärdens digitalisering som exempelvis digital
post, elektroniskt-id för medarbetare.
6.2 Ökat statligt engagemang för att etablera en nationell digital
infrastruktur som kan tjäna samtliga välfärdsområden
6.2.1 E-legitimation

Staten måste ta ett övergripande ansvar för infrastruktur för e-legitimation både för
invånare och för användning i tjänsten för välfärdens medarbetare. Att en så stor del
av systemet ska behöva förlita sig på de kommersiella bankernas lösning är inte
långsiktigt hållbart. Avsaknaden av ett nationellt sammanhållet system gör även att
vissa medarbetare i välfärden idag behöver använda sin privata e-legitimation för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter, t.ex. utbyta digital information mellan en kommunal
verksamhet och en statlig myndighet.
6.2.2. Digitalt utanförskap för personer utan personnummer och nyanlända

Därutöver leder dagens situation till att människor i Sverige som saknar svenskt
personnummer inte kan få någon e-legitimation alls, vilket innebär att både de själva
och deras familjer ställs helt utanför den digitala välfärdsutvecklingen. För kommuner
och regioner innebär det konkret att man har svårt att anställa utländska medborgare i
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sina verksamheter samt att man måste upprätthålla manuella rutiner för de invånare
som inte ges möjlighet till en digital delaktighet.
Utredningar att kunna förse personer med ett samordningsnummer har utförts men har
inte realiserats. Även om de har erhållit ett samordningsnummer finns inte någon
godkänd ID-handling för dessa personer. Det gör att en e-legitimation inte kan
utfärdas till dem utifrån regelverket för Svensk e-legitimation som kräver en godkänd
id-handling.
Även för nyanlända med uppehållstillstånd och personnummer finns hinder. Det finns
till exempel svårigheter att öppna ett bankkonto utan en kommunal tjänstemans
medverkan. Det ser olika ut runt om i landet och det skiljer sig åt mellan bankerna.
Men den samlade bild som SKR har fått är att en tjänsteman behöver gå med till
banken för att intyga att personen är bosatt i kommunen och kommer att ha inkomst i
form av ekonomiskt bistånd, etableringsersättning, föräldrapenning etc. för att få
öppna ett konto. Alternativt begär banken att få in ett skriftlig intyg från kommunen
med motsvarande uppgifter. Den nyanlände måste ha pass eller annan
identitetshandling med sig. Ibland kräver även banken att kommunen anlitar en tolk
till mötet med banken.
Gällande mobilt bank-ID så ställer vissa banker krav på språkkunskaper i svenska
eller engelska för att få tillgång till bank-ID/mobilt bank-ID samt möjlighet att logga
in på internetbank. Bankerna tillåter inte tillgång till internettjänster ens om
kommunen erbjuder sig att boka en tolk till det tillfället. De tillåter inte heller alltid
flerspråkig personal att bistå den nyanlände i de fall där svenskkunskaperna är
bristfälliga.
På Konsumenternas hemsida framgår att det sedan den 1 juni 2017 har införts nya
regler som innebär att alla som är lagligen bosatta inom EU har rätt att öppna ett
betalkonto med grundläggande funktioner, som autogiro, bankkort och möjlighet att
göra online-betalningar. Betalkonton kallas ibland något annat, som till exempel
transaktionskonton, lönekonton eller personkonton. Detta regleras i Lag (2010:751)
om betaltjänster. De enda skälen till att neka en konsument ett sådant konto är om det
skulle strida mot penningtvättslagen eller om det finns "särskilda skäl". Här gör alltså
bankerna sina egna tolkningar av vilken riskbedömning som ska till vilket i sin tur
innebär att tjänstemän från kommunerna måste gå med som någon typ av garant.
För nyanlända innebär det en frustration och medför svårigheter att hantera sin
ekonomi att inte tillåtas att öppna bankkonto. Många frågetecken uppstår. Vad är det
för regelverk som gäller? Vad är det man kan intyga som kommunal tjänsteman? En
reflektion från många kommuner är varför inte samma regler gäller våra ungdomar
som erbjuds betalkonto under tidiga tonåren utan krav på inkomst.
6.2.3 Digitala möten

Pandemin har tydligt visat inte bara på det kortsiktiga utan även det långsiktiga
behovet för verksamheter i kommuner, regioner och stat att kunna samverka genom
digitala möten, exempelvis via video. I dagsläget saknas dock en sammanhållen statlig
lösning för detta, utan enskilda myndigheter använder olika lösningar med varierande
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grad av funktionalitet och säkerhet. För kommuner och regioner blir det i princip
omöjligt att förhålla sig till flertalet olika lösningar.
6.2.4 Andra grundläggande förutsättningar

Vidare saknas en nationell sammanhållen lösning för exempelvis följande:
- Adressregister till organisationer. Det finns ingen samlad digital katalog över
organisationers digitala adresser, utan sådana får hämtas in manuellt. Detta är
resurskrävande och hindrar utvecklingen av smarta digitala lösningar.

- Kontaktuppgifter till personer. Det finns ingen samlad digital katalog över personers
digitala adresser, utan alla offentliga aktörer får bygga upp sina egna register.
- Ombud. Det finns ett ökat behov av en nationell infrastruktur som möjliggör för
personer att som ombud företräda andra i den digitala miljön. Det saknas en
sammanhållen infrastruktur som tillhandahåller ombud och fullmakter, utan alla får
bygga upp egna funktioner och register.
6.3 Gemensamma principer för förvaltning och fördelning av kostnader
mellan regioner, kommuner och stat
Digitaliseringen binder på många sätt ihop välfärdens verksamheter och bidrar till att
organisatoriska mellanrum mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter täpps
till. Genom infrastruktur och gemensamma digitala tjänster kan en mer samlad
invånarservice erbjudas. Staten och SKR har även i ett antal fall gjort viktiga
gemensamma satsningar inom detta område. Som exempel kan nämnas tjänsten
SSBTEK, som är en tjänst som ger en säker, effektiv och förenklad handläggning av
ärenden inom ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt
verksamhetssystem snabbt och enkelt få information från en rad statliga myndigheter,
utan att myndigheterna behöver lägga ner manuellt arbete vid varje förfrågan. SKR
äger och förvaltar tjänsten, men Försäkringskassan står för driften. Tjänsten används
av 90 % av landets kommuner, och utvärderingar visar på en stor nyttorealisering
både hos kommuner och hos de ingående myndigheterna. Det finns liknande exempel
på hälso- och sjukvårdens område, t.ex. vad gäller informationsutbytet mellan vården
och statliga myndigheter, bl.a. Försäkringskassan, i samband med digitala läkarintyg
eller informationsöverföring från vården till Läkemedelsverket vid
biverkningsrapportering.
För att skapa hållbara förutsättningar både för utveckling av ytterligare gemensamma
digitala tjänster och för en långsiktig förvaltning av det som redan är utvecklat
behöver SKR och staten enas om gemensamma principer för hur kostnader ska
fördelas i situationer där nyttor realiseras både hos statliga aktörer och hos kommuner
och regioner. Vid behov behöver det även skapas tydliga rättsliga förutsättningar t.ex.
för statliga myndigheter att medfinansiera sådan med kommuner och regioner
gemensam infrastruktur och tjänster, som tillhandahålls av det kommun- och
regionägda bolaget Inera AB.
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6.3.1 Satsning på digital kompetens och samverkan i utbildning och forskning

Arbetsgivare i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vittnar om att en för stor andel
av de studenter som examinerats inte under studietiden har rustats med kompetens och
förutsättningar att arbeta i en allt mer digitaliserad verksamhet. SKR har i en
undersökning tillfrågat dagens studenter om framtidens arbetssätt och vad dagens
utbildning erbjuder i form av digital kompetens. Undersökningen visar att endast 16 %
av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala
verktyg i arbetet.
Staten har ett stort ansvar i att utveckla utbildningarna så att de förbereder studenter
för ett arbetsliv i vården, skolan och omsorgen.
I detta sammanhang finns anledning att även bredda perspektivet utanför de
utbildningar som är traditionellt riktade just mot vård, skola och omsorg. Framtidens
innovativa utveckling bygger på tätare samarbete mellan professioner, och
förutsättningarna för detta förbättras om grunden kan läggas redan under utbildningen.
På samma sätt som studenter inom vård-, omsorgs- och skolutbildningar behöver
förberedas på framtidens arbetssätt, behöver studenter inom andra områden förberedas
för att bidra med sin specialkunskap för att lösa välfärdens utmaningar. Möjligheter
som bör undersökas är till exempel utbildningar och fördjupningsarbeten tvärs över
fakultetsgränser, som ingenjörsutbildningar med fokus på vårdens digitala utveckling
eller gemensam praktik mellan studenter från vård-, omsorgs- och skolutbildningar
och studenter från andra typer av utbildningar.
På samma sätt bör tvärvetenskaplig forskning med perspektivet digitaliseringens roll i
välfärdens utmaningar uppmuntras, liksom forskningens kopplingar till praktisk
tillämpning i välfärden.

7.Offentlig upphandling
I Sverige genomförs årligen drygt 18 000 annonserade upphandlingar. Av dessa är
cirka hälften så kallade direktivstyrda upphandlingar.18 Vid denna typ av
upphandlingar har det sen den 1 januari 2017, i samband med att den nya lagen om
offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft, varit obligatoriskt för upphandlande
myndigheter att genom kontroll av offentliga bevis säkerhetsställa att en leverantör
inte begått vissa listade brott och att den fullgjort sina skyldigheter avseende betalning
av skatter eller socialförsäkringsavgifter innan tilldelning av ett offentligt kontrakt.
Löpande kontroller under ramavtal samt kontroll av vissa typer av underleverantörer
mångfaldigar omfattningen av behovet.19 Även vid icke direktivstyrda upphandlingar
finns en möjlighet och ett behov av att kontrollera leverantörer på samma sätt.

18
19

Statistik om offentlig upphandling 2020, s. 43 och 49.
Det rör sig alltså snare om 100 000-tals kontroller varje år, inte 10 000-tals.

2021-03-09
62 (67)

Trots att kontrollskyldigheten nu funnits i över fyra år står Sveriges offentliga
organisationer fortfarande utan en ändamålsenlig lösning för att genomföra kontrollen.
Om en leverantörs företrädare begått något av de listade brotten går överhuvudtaget
inte att kontrollera. Det har visat sig att bevis kopplade till betalning av skatter eller
socialförsäkringsavgifter inte har varit tillförlitligt tillgängligt över tid. Därutöver
finns en frivillig möjlighet att kontrollera om en leverantör har ”kvalificerade
ekonomiska svårigheter”. Denna frivilliga möjlighet utnyttjas frekvent av
upphandlande myndigheter för att undvika kostsamma leveransavbrott. Även denna
kontroll är dock förenad med ett antal praktiska problem.

Frågans vikt bör ställas i relation till den statliga handlingsplanen mot korruption.20
Några av de listade brotten som en leverantör ska kontrolleras för är nämligen givande
och tagande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott.
Denna kontroll kan alltså inte göras i dagsläget vid någon av de i Sverige drygt
18 000 årliga annonserade upphandlingarna, från vilka mer än 700 miljarder
skattekronor överförs från offentliga verksamheter till det privata näringslivet.21
7.1 Lagakraftvunnen dom i brottmål
(obligatorisk uteslutning)
Vid upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU är det numera
obligatoriskt att kontrollera den vinnande leverantörens företrädare innan tilldelning
avseende vissa i lagen angivna brott. Bevisen som ska användas för denna kontroll
listas22 i prioriteringsordning enligt följande:
-

i första hand ett ”utdrag ur ett brottsregister”

-

i andra hand en ”likvärdig handling som har utfärdats av en behörig myndighet”

-

i tredje hand en ”utsaga som leverantören har lämnat på heder och samvete inför
ett behörigt organ eller av en liknande försäkran”.

Upphandlingsmyndigheten och Polisen har i en gemensam skrivelse till regeringen
bedömt att det i Sverige inte finns förutsättningar för upphandlande myndigheter att
använda sig av första- eller andrahandsalternativet.23 Upphandlande myndigheter är
således hänvisade till att begära in det som i Sverige kommit att kallas för en
sanningsförsäkran. En sanningsförsäkran skrivs under av leverantörens företrädare på
heder och samvete och ges in till den upphandlande myndigheten. Detta ger upphov
till en betungande och återkommande manuell pappershantering för både leverantörer
och upphandlande myndigheter, utan att någon faktisk kontroll kan utföras. Eftersom
ingen faktiskt kontroll genomförs finns en risk för att leverantörer vars företrädare
tidigare dömts för t.ex. givande av muta vid en offentlig upphandling återigen kan
20

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/arbetet-mot-korruption-ska-forstarkas/
Statistik om offentlig upphandling 2020, s. 34.
22
15 kap. 7 § och 15 kap. 9 § LOU.
23
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/upphandling/belastningsregistretsanvandning-vid-offentlig-upphandling-dnr-uhm-2017-0083.pdf (2021-03-10)
21
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tilldelas offentliga kontrakt. En sådan ordning gynnar varken det offentliga eller
seriösa leverantörer.
7.1.1 Det finns behov av en ny lösning

-

Det finns behov av en lösning som kontrollerar en hel leverantör (t.ex. ett
aktiebolag) åt gången. För att möjliggöra kontroll av en hel leverantör åt gången
måste en standardiserad avgränsning göras avseende de personer som, på ett för
sammanhanget relevant sätt, kan anses företräda en leverantör. Vilka företrädare
som ingår i denna personkrets är inte närmare avgränsat i LOU. Av 13 kap. 1 § 2
stycket LOU framgår endast att personer som ”ingår i leverantörens förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan” ska kontrolleras. Den enda ledning som lagstiftaren
gav i propositionen var att om leverantören är ett svenskt aktiebolag ”/…/ får en
person som ingår i styrelsen, är firmatecknare eller är vd antas ingå i
personkretsen enligt andra stycket. Den närmare innebörden av bestämmelserna
om hur personkretsen ska bestämmas får dock komma att anges genom
rättstillämpningen”.24 Utan en standardiserad avgränsning av personkretsen kan
en automatiserad lösning för kontroll av leverantörer inte utvecklas. En
automatiserad lösning bör dock vid behov givetvis kunna kompletteras med en
utökad sökning avseende relevanta företrädare utanför den standardiserade
personkretsen.

-

Det finns behov av att konvertera brottskatalogen i 13 kap. 1 § LOU till att enbart
ange svenska brott. Leverantörer som är etablerade utanför Sverige kan hanteras
genom en separat hänvisning till EU-rättsakterna vilka med fördel kan placeras i
en bilaga till LOU. En sådan konvertering har genomförts i Finland, se 80 § Lag
om offentlig upphandling och koncession (29.12.2016/1397).25 Om en
konvertering inte görs tvingas enskilda upphandlande myndigheter i Sverige att
göra egna komparativa straffrättsliga överväganden. En sådan ordning är
betungande för upphandlande myndigheter och rättsosäker för de leverantörerna
som granskas. Vidare talar integritetshänsyn för att slagningar mot
belastningsregistret endast görs avseende de brott som är relevanta i
upphandlingssammanhang. En begränsad slagning är inte möjlig utan en
konvertering.

7.2 Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
(obligatorisk/frivillig uteslutning)
Vid upphandlingar över tröskelvärdena som görs enligt LOU är det numera, enligt 13
kap. 2 § 1 stycket LOU, obligatoriskt att innan tilldelning kontrollera om den
vinnande leverantören ”inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av
24
25

Prop. 2015/16:195 s. 1084.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397 (2021-03-10)
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skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där
upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande domstolsavgörande
eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft”. Avseende svenska förhållanden
kommer det dock vanligtvis inte att bli aktuellt för upphandlande myndigheter att
besluta om uteslutning med stöd av denna obligatoriska uteslutningsgrund.
Anledningen till detta är att i Sverige är tiden för överklagande av beslut om skatter
och socialförsäkringsavgifter i normalfallet är sex år efter utgången av
beskattningsåret.26 Upphandlande myndigheter kommer därför i första hand att få
använda sig av den frivilliga möjligheten, enligt 13 kap. 2 § 2 stycket LOU.
Uteslutning med stöd av den frivilliga uteslutningsgrunden kräver inte ett laga
kraftvunnet avgörande eller beslut.
Tidigare kunde upphandlande myndigheter kontrollera leverantörer mot den frivilliga
uteslutningsgrunden med hjälp av Skatteverkets PDF-blankett SKV4820, tjänsten etransport eller motsvarande inbyggd funktionalitet i den upphandlande myndighetens
upphandlingsverktyg. Uppgifterna som lämnades ut på detta sätt kom ursprungligen
från Kronofogdemyndigheten men vidareförmedlades till mottagarna av Skatteverket.
Skatteverket gjorde dock i mars 2019 en fördjupad analys av vilken sekretess som de
anser gäller för olika uppgifter på skattekontot. Skatteverkets analys innebar att
uppgifter på skattekontot om bland annat obetalda skatter och
socialförsäkringsavgifter ansågs omfattas av sekretess för andra än innehavaren av
skattekontot.27 Uppgifter om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter är dock
fortfarande offentliga hos Kronofogdemyndigheten. I dagsläget finns dock inte
någon lösning hos Kronofogdemyndigheten som fullt ut motsvarar Skatteverkets
tidigare tjänster.28
Den 25 juli 2020 biföll regeringen en talan av Migrationsverket, som motsatte sig
Skatteverkets sekretessbedömning, att få ut de aktuella uppgifterna från
Skatteverket.29 Tillgång till aktuella uppgifter från Skatteverket har dock fortfarande
inte normaliserats för upphandlande myndigheter i allmänhet.30
7.2.1 Det finns behov av en ny lösning

-

26

En ny lösning måste vara stabil över tid. De uppgifter som har kunnat begäras ut
med stöd av SKV4820, tjänsten e-transport eller motsvarande har förändrats över
tid. Förändringarna har tidigare varit innehållsmässiga men nu senast har även
källan till en viss del av informationen flyttats från en myndighet till en annan.
Dessa förändringar har skett utan någon motsvarande förändring av reglerna för
kontroll enligt upphandlingslagarna skett. Denna dissonans är både rättsosäker och

Prop. 2015/2016:195 s. 1084-1085.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/376379.html?date=2019-03-06 (2021-03-10)
28
Det går att läsa mer om det uppkomna läget på Upphandlingsmyndighetens webbplats,
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/genomfor-upphandlingen/att-hamta-inbevis-om-obetalda-skatter-och-socialforsakringsavgifter/ (2021-03-10)
29
Diarienummer Fi2019/01886/S3.
30
https://www.skatteverket.se/4.39f16f103821c58f680006756.html (2021-03-10)
27
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försvårande för utvecklandet av standardiserade processer.
-

Enligt rättspraxis31 på upphandlingsområdet kan en upphandlande myndighet
utesluta en leverantör redan när en skatteskuld förfallit till betalning hos
Skatteverket. Den information finns inte tillgänglig hos Kronofogden, som
kommer in senare i processen. En ny lösning bör innefatta tillgång även till denna
information och för att detta ska kunna genomföras krävs återigen Skatteverkets
medverkan.

-

Skatteverket likställer statliga och kommunala bolag med enskilda varför de redan
innan Skatteverkets nya ställningstagande om sekretess inte hade tillgång till
direktåtkomsttjänster. De hade enbart tillgång PDF-blanketten SKV4820. Statliga
och kommunala bolag som måste följa upphandlingslagarna måste ges samma
möjligheter som sina huvudmän att uppfylla sitt uppdrag.

7.3 Kvalificerade ekonomiska svårigheter
(frivillig uteslutning)
En upphandlande myndighet får använda sig av en frivillig uteslutningsgrund
avseende kvalificerade ekonomiska svårigheter hos leverantören. Det som måste32
kontrolleras om uteslutningsgrunden används är om leverantören:
-

är i konkurs,

-

är föremål för företagsrekonstruktion,

-

är föremål för skuldsanering,

-

är föremål för F-skuldsanering (om enskild näringsidkare),33

-

är föremål för likvidation,

-

har ingått en ackordsuppgörelse, eller

-

har fått näringsförbud (om enskild näringsidkare).34

31

Se t.ex. Kmr Jönköping 3657-16.
En upphandlande myndighet måste innan tilldelning ”begära in de dokument som den egna
försäkran omfattar”, prop. 2015/16:195 s. 1100. Detta innebär att om denna uteslutningsgrund angavs i
ESPD-formuläret är den upphandlande myndigheten skyldig att utföra en kontroll.
33
Skuldsanering och F-skuldsanering är båda insolvensförfaranden och omfattas därför av
uteslutningsgrunden, se 2 § Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års
insolvensförordning.
34
SKR har gjort tolkningen att det är detta som i Sverige motsvaras av skrivningen ”har avbrutit sin
näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation” enligt 13 kap. 3 § punkten 2 d) LOU,
32
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Att en leverantören ”har egendom som är föremål för tvångsförvaltning” räknas
också upp men ska inte kontrolleras då den enbart återges i LOU på grund av en
felöversättning i den svenska versionen av artikel 57 punkt 4 b) i direktiv
2014/24/EU.35 Nuvarande skrivning i LOU bör alltså ändras för att bättre reflektera
direktivets egentliga mening.
Beviset som får anses avsett för denna kontroll är ett registreringsbevis från
Bolagsverket. Av ett registreringsbevis framgår dessvärre enbart om en leverantör:
-

är i konkurs,

-

är föremål för företagsrekonstruktion,

-

eller är föremål för likvidation.

Av ett registreringsbevis framgår alltså inte om en leverantör:
-

är föremål för skuldsanering/F-skuldsanering,36

-

har ingått en ackordsuppgörelse,37

-

eller har fått näringsförbud.38

Konsekvensen av det rådande läget blir att upphandlande myndigheter måste
begära in uppgifter från olika källor och för de uppgifter som inte alls går att få
ut måste en sanningsförsäkran på heder och samvete inhämtas. Som redan nämnts
ovan leder användandet av sanningsförsäkringar enbart till ökad administration utan
att någon egentlig kontroll genomförs.
7.3.1 Det finns behov av en ny lösning

-

Det finns behov av en heltäckande lösning som gör det möjligt att kontrollera
samtliga av de omständigheter som framgår av den frivilliga uteslutningsgrunden
samtidigt (förutom ”tvångsförvaltning”, enligt resonemang ovan). Inte som nu då
upphandlande myndigheter måste använda sig av flera olika register hos olika
myndigheter.
Lösningen bör automatiskt veta vilka omständigheter som bara berör enskilda

jfr 10 kap. 2 § punkten 1 ÄLOU. Jämför även med t.ex. den engelska och danska språkversionen av
aktuell skrivning i artikel 57.4 b i LOU-direktivet: ”where its business activities are suspended”
respektive ”hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet”.
35
Jämför t.ex. med den engelska och danska direktivtexten: “/…/where its assets are being
administered by a liquidator or by the court/…/” respektive “/…/hvis dennes aktiver administreres af
en kurator eller af retten/…/”.
36
Uppgift om detta finns i Kronofogdemyndighetens insolvensregister, se 13 § Lag (2017:473) med
kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.
37
Uppgift om detta har tidigare registreras av Bolagsverket men det görs inte längre, se yttrande AD
2369/2016.
38
Uppgift om detta finns i Bolagsverket Näringsförbudsregister.
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näringsidkare (privatpersoner) och vilka som berör andra juridiska personer, som
aktiebolag.

7.4 Det finns behov av en samlad lösning
Som framgår ovan finns det behov av att de offentliga bevisen utvecklas avseende
både tillgänglighet och täckning. Bristerna i varje enskilt bevis skulle kunna åtgärdas
var för sig men det skulle vara mer ändamålsenligt att ta ett helhetsgrepp avseende
frågan, något som redan 2016 efterfrågats av SKR, Företagarna och Svenskt
näringsliv i en gemensam hemställan till Finansdepartementet och
Justitiedepartementet.39 I bästa fall skulle all relevant data40 kunna inhämtas
automatiserat via en och samma digitala lösning. I Finland finns en lösning som
fungerar på detta sätt som tillhandahålls av det nationella upphandlingsverktyget
Hanki.
Avsaknaden av en lösning på detta problem förhindrar förverkligandet av den helt
digitala inköpsprocessen. För vissa moment tvingas istället Sveriges upphandlande
myndigheter och leverantörer att hantera 100 000-tals pappersdokument varje år utan
att någon egentlig kontroll genomförs. I andra moment måste de upphandlande
myndigheterna vända sig till ett flertal myndigheter, som i sin tur har ett flertal
register, utan att för den delen få en komplett bild av de omständigheter som faktiskt
ska kontrolleras.

39

https://www.foretagarna.se/globalassets/hemstallan-finansdepartementet-och-justitiedepartementet2016-12-22-kontroll-av-leverantorer-002.pdf (2021-03-16)
40

-

Att inga relevanta företrädare för en leverantör dömts för något av de brott för vilka obligatorisk
uteslutning följer.
Att en leverantör har betalt sina skatter och socialförsäkringsavgifter.
Att en leverantör inte har ”kvalificerade ekonomiska svårigheter”.

