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Vad var det 
som dödade 
HerrB? 
Del I. Diagnosen var cancer. Men det var inte tumören som Log 
hans liv. Idag inleder Maclej Zarembasitt stora reportageom 
de absurda konsekvenserna aven dolt systemskifte i svensk 
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01\1.Debatt 

NewPublkM~et1t. 

"Välfärdens yrken måste få 
sin frihet och status åter" 
Stoppa avprofesslonallserlngen.Människorsom arbc1ar I välfärden hargåu från an 
var.i sJ;iJvst~·indiW,1 prof~sionclb tillall varad~1;1ljstyrd,1 u1rörare.Vi vill l->fahlerd en ny 
syndärdef:.ir stOrrt! frihe1 och kan utnyujasinyrkeskompe1ens.Samlidigt vill vl s1filla 
s1örre krav p;i ansvarför u1veckiingoch etik.skriver Stefan Löfrcn (S). 
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Tillitsreformen 

• Kunskapsseminarier 2015 
• Uppdrag till Statskontoret 2016 
• Utvecklingsarbete inom Regeringskansliet 
• Tillitsdelegationen 

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens 
till nytta för medborgare och företag. Det är 
utgångspunkten i regeringens tillitsreform.” 

Regeringsförklaringen september 2016 



       
      

  
      

        
   

     

Kommittedfrektiv 

Tillit i styrningen 

Beslut vid regeringssanunanträde den 16 jnni 2016 

Sammanfa ttning 

Dit'. 
2016:5 1 

Styrningen av förvaltningen har de senaste decennierna 
kännetecknats av decentralisering och ett delegerat ansvar för 
genomförande, budget och organisation. Fokus har legat på 
må.I- och resultatstyrning och uppföljning. 

Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till 
att den offentliga förvaltningen har brister när det galler att styra 
veri<samheten utifrån dess förutsättningar och medborgarnas 
behov och med tillit till medarbetares kompetens och fömiåga. 
Det fllUlS ett behov av att vidareutveckla en tillitsfull styrning 
av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt förtroende 
mellan berörda aktörer. Den aktör som ansvarar för 
veri<samheten måste ha utrymme att utveckla den och den aktör 
som styr måste kunna hta på att verksamheten utvecklas på ett 
rättssäkert, behovsstyrt, ändamålsenligt, samhällsekonomiskt 
effektivt sätt och i enlighet med uppsatta mål och att 
välfärdstjänster av god kvalitet levereras till medborgarna. 

En delegation inrättas för att inom ran1ei1 för de befintliga 
regelverken genomföra dels projekt som främjar ide- och 
veri<samhetsntveckling när det gäller kommunal verksamhet, 
dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den 
nationella nivån till genomförandet i komnumer och landsting. 
Avsilcten är att Sveriges Komn1nner och Landsting (SKL) ska få 
en franlträdande roll i detta arbete. Syftet med projekten ska 
vara att långsilctigt bidra till förbättrade fönllsättuiugar för 
konunnner och landsting att vidareutveckla en rättsäker och 
effektiv förvaltning. Vidare ska projekten bidra till en tydlig, 
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” Verksamhetsstyrningen kan dock i vissa fall ha bidragit till 
att den offentliga förvaltningen har brister när det gäller att 
styra verksamheten utifrån dess förutsättningar och 
medborgarnas behov och med tillit till medarbetares 
kompetens och förmåga. Det finns ett behov av att 
vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som 
bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer.” 
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Vad är tillit? 

”Viljan att ta risk i relationer till andra 
människor med förväntan om positivt gensvar 
(reciprocitet)” 

(översatt citat av Ostrom, E. & Walker, J. (eds.) (2005), Trust and 
Reciprocity. Interdisciplinary Lessons from Experimental 
Research, hämtad ur Statskontorets rapport (2016), Forskning i 
praktiken) 



  

   

Delegation – uppdragets två delar
 

Analysera & föreslå Främja utveckling 
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Tillitsdelegationens uppdrag 

o Utveckla styrningen genom försök 

o En lärande tillsyn 

o Ersättningsmodeller 

o Nära samarbete med forskarsamhället 

Delbetänkande juni 2017, slutbetänkande juni 2018 



  Bred samverkan
 



  

  
 

    
    

 

Ökad tillit i styrningen 

Vad behöver tas bort från nuvarande styrning? 
Vad behöver läggas till? 
Vad är viktigt att bevara?
 

Vad är viktigt att förändra?
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