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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, 1992,tillsattes våren har övergripandesom som en
uppgift olikaöverväga åtgärder för stärka den demokratin. Kommitténlokalaatt att
har också i uppgift följa pågåendeden utvecklingen kommunala området,detatt

kännetecknas avreglering, marknadsorientering internationalisering.ochsom av

inslag iEtt kommunernas landstingensoch marknadsorientering är strävaratt man
efter öka medborgarnasmöjligheter välja mellan olika skolor, daghematt att t.ex.

vårdinrättningar.och Mot dennabakgrund har kommittén uppdragit till Statskontoret
sammanställasvenskaerfarenheter för valmöjligheter inom skola,att systemav

barnomsorg, äldreomsorg primärvårdoch sammanställarelevantasamt att
forskningsresultat för kunna möjligadra slutsatser konsekvenseratt om av
valmöjligheter.

bestårRapporten huvudrapport och antal områdesstudier. huvudrapportenIettav en
sammanfattasomrâdesstudiernaoch tidigare gjorda studier. sammanfattandel ett
avsnitt förslag.slutsatseroch skrivitsl-luvudrapporten har Rogerpresenteras av
Pyddoke, också varit projektledare.som

områdesstudiemaI har intervjuer gjorts företrädaremed för fåtalett
kommunerlandsting bedömtsha intressantaerfarenheter. studierDessa harsom
utförts Roger Pyddoke, Statskontoretskola, Margareta AxémAndersson,av
Statskontoret äldreomsorg, Lind, Institutet förJan-Inge ekonomisk forskning,
Lunds universitet barnomsorg, i empirimed stöd insamlad Kerstin Anderssonav
och Torun Teumeau, Rosén, Institutet förPer hälso- och sjukvårdsekonomi,samt

primärvård.Lund

Författarna själva för innehållet.svarar

Följande har under arbetet lämnat synpunkter. Skola: Gunilla Olsson,personer
Skolverket; barnomsorg: Siv Thorsell och Karin Blomkvist, Socialstyrelsen;
äldreomsorg: Sigbrit Holmberg, Socialstyrelsen; primärvård: Nils Sundin Stigoch

Socialstyrelsen.Tegle, Hjalmarsson,Lars Svenskakommunförbundet har granskat
avsnitten skola barn- och äldreomsorg.samtom

ingår iRapporten serie skrifter, för kommitténsutgör underlag arbete.en av som

Stockholm i april 1993

Lokaldemokratikommittén

Sven Lindgren Kai Kronvall
Ordförande Huvudsekreterare



Inledningl

l.l Bakgrund och syfte

Regeringenhar uttryckt denhar inomför avsikt öka valfriheten välfärds-att att
politiken. skolan inom vårdI och och bygger valfriheten alter-attomsorg nya
nativ innehållmed etableras. både utanför offent-Dessakan finnas i och dennytt
liga sektorn.

Samtidigt med efter nivådenna nationell valfrihet harsträvan att garantera
åtgärderregeringenönskatbidra med for kommunaldemokrati.starka Enatt

förutsättning påverkarmöjligheterna stärkademokratin utvecklingenärattsom
ökandefrihet organiseranämndverksamhetoch ökad marknadsorien-mot att

bådetering internt och direktiven därför Lokaldemokratikommit-Iexternt. gavs
tén uppdraget hur de berörda verksamhetenskallöverväga äratt som av
inflytande och kunnamedverkai situation där valfriheten ökar s 3.en

från tillresultatet uppdrag LokaldemokratikommitténDenna ärrapport ettav
Statskontoret effekter valmöjligheter, kostnaderoch kva-utreda faktiskaatt
litet strävandena medborgarevalfrihet.attav ge

beståendeMålen med skapavalmöjligheter tolkas i denna treatt rapport som av
nå tjänster tilldelar. det första handlardet bättre anpassningFör attom aven

önskemål.Många valmöjligheten i sig egenvärde,brukarnas uppfattar har ettatt
någotden inte användstill välja det andrahandlardetFöräven att annat.om om

bli kostnadseffektiva. skeverksamheterskall kunna kanDetatt attmer genom
nårkvaliteten blir bättre vid lika kostnader, kvaliteteller att sammagenom man

till lägre tredje målet undvika segregeringenökar.kostnader. det finnsFör att att

bestårdenna allmändel med sammanfattningoch slutsatserI rapport som av en
och områdesstudier, områden barn-del med har följande fyra studerats;skola,en

primärvård. valmöjlighe-äldreomsorgoch skall undersökahurNäromsorg, man
förändras viktigt påverkasdet denenskildesvalmöjligheterärter att attse av en

rad förutsättningar. denna betraktasdärför helheten lagstiftning,I rapport av
kommunersoch landstingslokala regler, myndighetsutövandeuppgifter för att
åstadkommamöjligheter välja olika variantermellanproducenteratt enav av



tjänst och information producenter. alla de studeradeområdenaInom prövasom
idag för medborgaremöjlighet innehållvälja i och producentsystem att attge av
tjänsten.

Vi har valt tala valmöjlighet for markeraskillnadenmellandet politi-att attom
måletska valfrihet och faktiskt uppnåddaresultat valmöjlighet. Tanken är- - -

skillnad mellanideal och faktiskt uppnåddagöra resultat. Om inteatt dendis-en
tinktionen kan mödosamt framgångaronödigtvis framstågörs vunna som oan-
senliga.

Syñet med denna sammanställaerfarenheter kunskaperär ochrapport att om
valmöjlighetssystemfrån de fyra områdenovannämnda och söka relevantaatt
forskningsresultatoch erfarenheterfrån Sverigeoch utlandet for kunnadraatt
slutsatser vilka konsekvenser kan sig olika utformavänta sättom attman av
valmöjlighetssystemenpå.

praktiken förknippasI ofta valmöjlighet medprivatisering. Det dock viktigtär
begreppsmässigtskilja dessaValmöjlighet kan kopplas från bådeatt loss

privat driñ och finansiering. kanDet ske kommun vidtar åtgärderfört.ex. om en
det möjligt och underlätta valgöra mellanolika kommunalaatt producenterett

erbjuderolika innehålli tjänst.som en



1.2 Utgångspunkter

viktigEn förutsättning gällde arbetetmeddenna inleddesnär rapport attsom var
fåtaldet endastfanns exempel kommuneroch landsting där hunnitett man

skapa för valmöjligheter. bekräftadesnyligen i enkätDettasystem en som ge-
nomförts framgårKommunAktuellt nr 1993. där helt klart dessaDetl attav

tillskapats de åren.Avsikten därför blanddessaväljasystem senaste attvar
enstakaexempel uppfattades pionjärer dokumentera erfaren-och desom som
heter och lärdomar gjort. På flera viktiga erfarenheter för-detta harsättman av

fångatssöken införa valfrihet in.att

insamlingen forsknings- områdesstudier-För och utvärderingsresultatoch forav
två utgångspunkter.valdesna

Valfrihet kräver kännedom frågoralternativen. Därför har ställts hurl om om
huvudmänneni kommuner landstinginformerat medborgarna derasoch rätt-om
ighet välja mellanolika alternativ och alternativensegenskaper.Underatt om
dennarubrik har i någonmåntvå frågeställningarrelaterade belysts. förstaDen
gäller i vilken mån sökt kvalitet och resultat. kvalitets-Enmäta rapportman om

frånmätning inom de här verksamhetsområdena redovisasstuderade kommer att
det parallellauppdrag Lokaldemokratikommittén givit till Statskontoret.som

andra mån påverkaDen gäller i vilken för brukarna inne-sökt underlätta attman
hållet i dessatjänster.

Valfrihet kommer2 till kvalitetsförbätt-någrainte incitament sigatt ge vare
eller effektivisering följer brukarnas val.ringar Detta i sininte turom resurser

förutsätter producenterna befogenheter använda desåatt att attges resurser
kan till förändrade frågorkrav. Därför har ställts kring hursiganpassa resurser
följer brukarnasval och producenternassjälvbestämmande. har erfa-Därutöver
renheter knyta ersättningentill kvalitetsaspektersökts.attav

Valet utgångspunkter mångabygger bedömningen kommunerochattav
landstingredanhar infört hållereller införa valmöjlighetssystem.Därföratt
inriktas frågorna vilka för- bli, huroch nackdelarna och kanär väntas samt

kan öka fördelarnaoch minskanackdelarna.man



koncentrerar sigRapporten därför förutsättningarnafrån utgångspunkt lom
uppfyllda.och Vidare2 har risker medär valmöjlighetssystemtre typer av un-

dersökts. riskernaDessa för kostnadsökningar,kvalitetsförsämringarär och
segregering.

viktigtDet klar områdesstudiemavadär inte anspråkpå.överatt Förgörvara
det första någrade inte allmännastudier sina områden.utgör respektive Där-av
för studerasinte erfarenheter resultatenheter,kommunalabolag eller andraav

for åstadkommakonkurrens tillämpningsystem beställarutförarmo-att t.ex. av
deller och liknande. det kanFör andra inte iakttagelserna anspråkgöra att

beskrivningar vad kan bli resultat längresikt. allaI de dimen-vara av som
sioner studeras, effekter kostnader,kvalitet och segregering,såkantex.som
endastslutsatserdras begynnandetendenser.Därför det viktigt iakt-är attom se
tagelsema lärdomar från just inledningsskedetoch inte utvärderingarsom som av
etablerade Däremot finns i någrafall slutsatserfrån utlandetsystem. där hañman
valmöjlighetssystemunder längretid. det tredjeFör juridiska aspekterutgören
kring myndighetsutövning, hemtjänstassistentensbedömning vårdbehovt.ex. av
inom äldreomsorgen, begränsandefaktor för möjligheten etableraprivataatten
producenter. I denna ingenbedömning dessaaspekter.görsrapport av

Socialstyrelsenoch Skolverket har uppföljnings- och utvärderingsansvarförett
de verksamheter studerasi denna Dessamyndigheterarbetarmedrapportsom

utvärdera del de aspekter behandlasatt i dennaen av rapport.som

I avsnitt sammanfattasför varje delområdenästa först forsknings- och utvärde-
ringsmaterialet.Därefter sammanfattasområdesstudiema.Slutligen samman-
fattas i sin helhetoch slutsatserrapporten presenteras.



Sverige ochfrånutvärderingsstudierForsknings- och2
utlandet

skolor ivalmöjlighetssystem förErfarenheter2.1 av
Storbritannien

brittiska reformenDen
de svenskakom-bli resultatenkan tänkasförutse vadvill försökaNär avsom

valmöjligheter,och elevereñer erbjudaföräldrarsträvanden att menmunernas
skattefmansiering,fristående delför skolorockså rättighetenden att avnya

skolreformen.denbrittiskajämföra erfarenheterintressantkan det att avvara

införde 1981valmöjlighetssystemettvå studierFrån Skottland skall manav
från dessaresultatenWales.följde Englandoch Innanredovisas.Först 1988

reformema.brittiskainnebörden desammanfattasstudier presenteras, av

ochJohnChubb Terrytvå skolforskarefrån har amerikanskaskrift 1992I en
frånskolreformen 1988.brittiskabedömningar densammanfattatsinaMoe av

nämligenproblemen,tillförfattarna, tacklamåste,enligtsådanreformEn roten
dådeeffektivs 6. Medi utbilda eleverineffektiva attskolornaär att avseratt
tilltillförda kunskapendenstudienrelaterasdockkunskap.skolantillför I

finnsdet inte6Chubboch 1992resursåtgång, pekar MoeDäremot atts
skolresultat. Ileder till bättrekostnaderautomatisktnågot högastöd för enatt
följande huvud-ochfrån fannChubb Moeskolorstudie amerikanska 1990av

resultat:
Studie-uppnåddastudieresultat.roll förorganisationspelarSkolans storen-

Måttettillförd kunskap.försökteindex därmedresultaten mätamättes ett man
dåochdå kom till skolanprovresultatskillnadenmellanbyggde manman
På detindex för skolan.aggregeradestillskillnader sättetlämnadeden.Dessa ett

påverkarfaktorerandrainflytandeti mätningenreducerakan ensomavman
bakgrund.utbildning eller socialaprestationsLå, föräldrarselevs texsom

mål,tydligastarkt ledarskap,uppnår resultat tenderarhabraSkolor som-
professionalism.ordnademiljöer och mycket

självständiga.egenskapertenderaruppvisardessaSkolor att varasom-



Från arbetetmeddennastudiedrog de slutsatsen självständighet denvikti-att är
förutsättningenför skola skall bli effektiv. kontroversiellagaste Den slut-att en
de drar detta skolor måstefrigöras från de offenliga byråkratier-satsen är attav

na.

Skälettill detta det offentliga for olikaär politiskaatt ärsystemet en arena
intressen vill påverkaskolor. Detta det politiska perspektivetheltär settsom ur
riktigt, Problemet dennapolitiska styrning skaparbyråkratiär kväveratt som
skolor, hävdarde. Vidare de mycket denpolitiska styrningenändåattmenar av

överflödig. välEtt utformat valsystemär skolledningarde styrsignalerger som
behövsför uppnågoda resultat.att

Ett valsystembör enligt Chubboch innehållaMoe 1992, 9 komponenter:tres
för föräldrar1Rätten och elever välja skola.att

fritt2 Rätten skolor.att startanya
for3 Rätten skolor självständigtfatta beslut resursanvändninginomatt om

skolan.

innebärinteDetta medfria marknader. valsystemetfattas fortfaran-ett Isystem
de antalviktiga beslut politiskt. Därför behövsocksåi månett motsvarande en
förvaltning för:
1Den medmyndighetsutövningförknippade uppföljning skolplikten.av

Läroplaner2 och centralaprov.
Beslut3 totala för skolan.om resursramar

Den viktigaste och kontroversiella komponenteni denbrittiskamest skolreform-
möjlighetenför skolor lämnade lokalaär skolförvaltningarnas 16 vilkaatten
överflödiga Chubb och Moe 1992 12. Skolan dåblir istället direktanses s

anslagsfinansieradfrån utbildningsdepartementet.Då får skolan elevbidragett
och stöd motsvarandekostnadernafor denservice de lokalaett skolmyn-som
digheternaskall tillFram hösten hade1992 Storbritanniens300ge. ca av ca
33,000 skolor lämnatdet ordinarie systemet.

Enligt Chubboch Moe båderektorer lämnat och deanser systemet ärsom som
kvar de kan klara sig de lokala skolmyndigheterna.att inte flerAtt lämnatutan



möjlighetentillskriver de s labour tillbakabla. 33 väntas attsystemet att ta
lämna och tvinga tillbaka de skolor lämnat.systemet som

i StorbritanninenRedan lagstiftadedenkonservativaregeringen1980 rättenom
välja skola och skyldighet för de lokala skolmyndigheterna informeraatt att om

i olika kryphål inne-provresultat skolor blev emellertidkvar i lagenDet ett som
lokala fullbar de skolmyndigheternakunde bedöma skola medanatt att en var
inte tvångsförflyttadet och eller mindre elevertill dessaskoloren annan var mer

Chubb reformen infördesdärför centralt be-och Moe 16. den1992, Is nya
sådanstämdakapacitetsgränserför skola för undvika manipulationatten av

valmöjligheten.

har i flera städergoda erfarenheter motverka segregeringI USA attman av ge-
låta oña basfärdigheterochskolor proñlerassig. profilerDessa äratt motnom

genomdrivs betoning läxläsningoch liknadediciplinlqav. Inärvaro,genom av
Harlem, York, har skolor med inrikning teknikNew lyckats görat.ex.man

ungdomari andrastadsdelarOsborneoch naturvetenskapattraktiva foräven
alla skolor magnetskolor.och Gaebler, 8. Montclair, DärI New Jersey,ärs

påståsrasblandningblivit perfekt Andersson och Olsson, 1990.nästan

skotskaerfarenheternaDe
önskemålframställaRedan skotskaföräldrar1981 rätten att ett om annangavs

tvåDärifrån finns väl-skolplacering den automatiskt skulle ske lokalt.än som
året1989. förstagjorda studierEchols al. 1990 och Adler al. Detet. ut-et.

nyttjadesvalmöjligheten elevervilket till hadeökat till198810.000 caav ca
fallenönskemålen i medan24.000 elever. 1988kunde 91mötas procent manav

året. valmöjligheter blivitlyckadesmed det första har100 Dessanästan procent
populärai där de utnyttjats till eleverna20-25tätorter procentmest av upp av

mindre omfattning, sällanmedan i glesbygd möjligheteni betydligtanväntman
2-3än procent.mer

åretEchols al. 1990 studerade första föräldrarföräldrarsval skola detet. av
möjlighet välja stickprov svarandemotsvarande1982.I 3173att ett cagavs

populationen valde skola i privat regi och5 126 169procent av annanannan
önskemålskola i offentlig regi. skolaDe undersöktebl. hur annan sam-a. om



varierar med l föräldrars utbildning och socialgrupp2 antal tillgängliga alter-
nativ lokalt 3 den valda skolansinlärningsprestationer.

Adler al, 1989 sammanfattarsinet. bedömning reformenseffekterav genom
bedöma i forhandsdebatten.att Kritikerna hävdadeargumenten reformenbaraatt

skulle medelklassenmedanforespråkarnapåstodgynna reformen särskiltatt
skulle barn låginkomstområden.i Data stöder integynna den första och ba-tesen

möjligen denandra.Echols al, 1990 fann positivra et. samvariationfannsen
bådemellanandelenföräldrar gjorde val och längden föräldrarnasutbild-som
ning, ocksåmellanandelenval och föräldrarnassocialgrupp.men Trots att ett

antal arbetarklassfamiljerston valde skola andelenändålägre forannan änvar
medelklassforäldrarna.

såledesDet finns systematiskaskillnader. De skolor förlorat flest eleversom
ligger i de socialt underpriviligeradeområdena.mest Detta har troligen gynnat
eleverna lämnat dessaskolor medaneffekten demsom blivit kvar knapp-som

positiv.astär

Om det högre prestationsnivåär iatt omgivningeni genomsnitthar positiven
effekt denenskildesprestationsnivå,såleder möjligheten välja iatt genom-
snitt till högre prestationerfor de väljer. Det dock viktigtärsom att noteraatt

högprestationsmiljöer begränsad såärom kan i skola betydaen resurs, mer en
Ävenmindre i Echols al. drog därför slutsatsenen et.annan, valmöjlighets-att

kan ledatill ökad prestationssegregering.systemet

Man kan knappastheller påstå valmöjlighetenlett till ökadatt geografisk segre-
dågering föräldrar verkar tillmäta geografisknärhet betydelse,I delun-stor en

dersökningvisadedet sig blandde valdeatt denän närmastesom en annan
skolan såvalde Även84 denprocent näst Echolsnärmaste. al. fannca et. en
stark samvariationmellanval skola och antaletnärliggandealternativaav annan

Ett ytterligare problem väntades upphovsystemet till vissasom skolorattge var
skulle bli överbelastademedanandraskulle bli ståendemedunderutnyttjade

Sverigefinns närhetsprincipenför prioriteringresurser. vid överbelastning.
Den kan möjligen behövakompletterasfor lösa prioriteringsproblemen.]att



bli ly-skolortvingaskulledettafrån försvararna att merMotargumentet attvar
ändåÄven såfinnssaknasevidensdirektönskemål.föräldrarnashörda för om

uppnå praktiken.svårt idetta kanantyderiakttagelser attindirekta att varasom
väljertill deföräldrarskälflera de attnämligenproblem uppgerEtt attär somav

olämpligaosäkerpåverka,skolan kan resväg,sådanaskola texär somannan
beaktarvid valföräldraraspekter217.Adler De1990skolkamrater avsoms

socialaelevernasochframför allt närhet status.skola är

undervisningsresultatvidtillgång till mätbarahañinteföräldrarSamtidigt som
såsecondary-levelskolaeleverbyttesigså visathar detskolval näratt

Adler 1990bättreskolor medtillprovresultatmedfrån skolorde sbytte sämre
skolakunskaptillförde ärskola änbedöma219. enAtt annanenmerom en

studie.bedömdei dennainteutvärderingsuppgiñsvår mansom

kom-valsystemetgranskashär,från kritiker sägerattsistaDet argumentet som
skolor kommeri livschanser attolikheterökadeledatill att svagagenomattmer
attraktiva kommeruppfattasskolorstarkare.Attoch starkabli somsomsvagare
förvånande.Detknappastochbådeönskvärtverkarväljerdeväljasatt somav

samvarieradeoffentlig sektorvalet inomobservationockså Echolsstöds attav
resultatuppnåddamedbättre änsocialaålder,skolansmedstarkt statussamt

väljerskolormed dehändervadavgörandegenomsnittet.Det är mansomsom
ochproblemmed sociala sämstför barnförvaringsplatserskolorifrån. Blir dessa

livschanser

dålig skolalämnaallt möjlighetenframförFöräldravalunderlättar att menen
skolorVissabättre.dålig skolamöjlihetenlika säkertinte göradäremot att en

trend.nedåtgåendevändalyckatshar dock en

skolanågonförevidenssaknasoch detreformen attskolaharIngen stängtspga
förevidensVidare saknas218. attAdler 1990blivit bättre ensystemet sav

skolorimpopuläraobservassåledesinte kunnathar attkvalitet ökats. Detskolas
förbättrats.nedellerlagtssig harvare

clearly leadquitelegislationhasthe tobedömer219al. 1989,Adler aattet. s
two-tieroftheinequalitiesandeducationalofwidening to sys-are-emergence



tem. viktigaDen skillnaden det lägre skiktetär skolor inteatt betjänarav nu en
majoritet arbetarklassbarn endast minoritet dem.utanav en av

Individuella val och kollektiv nytta
Syñet medreformen 1981 uppnå ökad akademiskoch socialatt bland-var en
ning, och lägresätta för intagningatt övre till varjegräns skola, nåen bätt-en att

resursanvändningoch stimuleraökadjämlikhet ochatt rättvis fördelningre mer
Ävenlivschanser. de offentliga skolorna fore reformenav mestadelsinteom er-

höll särskilt positiva utvärderingsresultatsåhävdasdet studiervisatatt senare att
offentliga skolor lyckats höja genomsnittligaprestationsnivåeroch social-att
gruppsanknutnaskillnaderi prestationsformågaminskat. Adler påståret.al. att
det redanfinnsevidensfor reformenlett till ökad ojämlikhetatt det inteattmen
finns evidensfor förändradeprestationsnivåer1990, 221.s

Slutsatser
viktigasteDe likheternamellandenbrittiska reformenoch de svenskaexempel
studerats välja skolautgörs och möjlighetenrätten forsom att offentliga sko-av

lor lämnadenstatligabyråkratin.att En skillnad densvenskalagstiftningenär att
tillåter nyetableringmedandenbrittiska baratillåter offentliga skolor bliatt
privata.

Möjligheten välja skola användsatt 10 de skotskabarnen.procent Denav ca av
användsdock i ca 20-25tätorter procent i glesbygdcaän 2-3 procent,mer I
Skottland har det visat sig föräldrar helstväljer till skoloratt ligger närasom
hemmet.Av de valde skola den valdeän närmaste 84som denen annan procent
nästnärmaste.

Det viktigt föräldrar och eleverfårär sakligatt information skolansinrikt-om
ning och resultat. Studierna Skottland tyder föräldrar har till-attav som
gång till provresultateller betyg, ändåi snitt väljer till skolor medbättre resultat.
Detta kan resultat väljer skolorett medhögatt socialvara av man status.

Exempel fakta skulle kunnafölja och informerasomman är tex.:upp om
l Ekonomiskt; styckkostnader elev, måltidskostnadertex måltid,per per
genomsnittlig klasstorleketc.
2 Inlärningsprestationer;betygsgenomsnittoch resultat i standardprov.
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mobbingskolk ochinne skolan,3 Socialt; tex

för-med längdenskola samvarierarväljerföräldrarAndelen en annansom
arbetar-Så andelensocialgruppstillhörighet.utbildning ochäldrarnas trots att

för föräldrarså högrerelativt hög denväljer skolaklassföräldrar ärärannansom
studieopubliceradbekräñasiiakttagelseutbildning. Dennamed längre ännuen

gjorts Skolverket.som av

länderframgångsrikaskolor i flerafrån pedagogisktstudierviktig slutsatsEn av
skolan.självständigtledarskapförförutsättning ochär engageratär ettatt en

självständiga,framgångsrikaskoloroftaDärför är

vik-prestationsförmågamedhögledarskap, elevermedMen äräven ett gott en
attrak-den skablinå och förgoda resultattillgång, för skolaskalltig attatt en

skolatill de väljerskotskaföräldrar ärtiv. de skälAv att en annanuppgersom
svåraförekommande.vanligt Dessaosäkeroch är attolämpligakamrater resväg

det inte räckerDärför kanskeförlorar elever.påverkaför skola att gesomen
attraktiv profil.skaffa sigskolanmöjlighet att meren

imöjligheten väljadrar slutsatsenutvärderingamade brittiskaEn attattav
resultatskulleolikheter. Dettavidgat utbildningsmässigaSkottland ett avvara

Samtidigtnå resultat.skullede resultatende skolornamed sämresämstaatt
prestationsnivåemai skolornaevidensfördet saknaspekar attattman

svårbedömbartresultat.därförpåverkats.Detta är ett

Risk-elevunderlag.förlorarvilka skolorobservantviktigtDet är att somvara
mångamedi medmångaeleverskola skall förloraför störst tätorteräratten en

låg i dei Skottlandflest eleverförloratalternativ. skolornärliggande De som
områdena.underpriviligieradesocialt mest

viktigt kommunensfönnår attraktiv detinte sigskolaOm är attgöra meren
mil-blir negativskolanskall förhindraställningtill hurskolledning atttar enman

paradox,måste finnsinnebära skolan Detjö. kan siktDet stängas.tex att en
blir minst lönsammai skolormarknadsekonomisktperspektiv, defrån attett som

ellerförbättras lägg-förkommer behövablir dekanske attmestatt resursersom
ned.as



viktigtDet erbjudavalmöjligheterär i glesbygd.att Det kanäven inomgöras
skolan.En skola inte byggnad institution.är Flera skolor kanutanen en rymmas
i byggnad Om det användergamlabyggnadersättet församma man nya
skolor blir kostnadernalägre,

svårtDet bedömastorleksordningenär vinstenatt öka valmöjligheternaattav
samtidigt skolor självständighet.Följandestörre intäkter kan docksomen gesen
identifieras:
-valmöjlighetenvärderas den inte utnyttjas.även Detta bekräftasockså i denom

nämndaSkolverksstudien.ovan
bortser ifrån skolor i socialt underpriviligieradeområden kan-om man som

förlora mångaeleversåväntas får alla andrabättre eller lika bra skolor.
-elever kan välja bort från dåliga skolor den vinsten.som gör största
-elever välja skola fårutan profileradatt och motiveradsom en annan en mer
skolledningvinner också.

2.2 Forsknings- och utvärderingsstudier barnomsorgav

De nordiska ländernatorde de endamarknadsekonomiemadär barnomsorgvara
offentlig angelägenhet.är I de flestavästeuropeiskaländeroch USAen är

bamsomsorgenprivat. Därför finns ocksåvalmöjligheter i dessaländer i bemärk-
elsen föräldrar medtillräckligt inkomstatt kan välja mellanolika alternativ.stor
Det följaktligen baraiär Norden frågan privatisering barnomsorgsom om av
kan bli aktuell.

Däremot förekommerdet offentliga och ideellainsatser andraslag barn-av
omsorgsområdet. låginkomsttagareFör finns bådei USA och i Västeuropa
exempel barnomsorgsubventionerasfor de lägstaatt inkomsttagarnatex

servicecheckar.genom

När det gäller valmöjligheteroch desskonsekvenserför kvalitet och segregering
har referensertill sådanlitteraturytterst hittats. Den delen litteratu-största av

barnomsorgbehandlarkvalitetsfrågor. Kvalitetsfrågoma behandlasren om också
i utländsk litteratur. Frågan statligakvalitetskrav barnomsorgberedsforom
närvarandei socialdepartementet.
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studier medgenomfört fyraharFoU-byrå i StockholmskommunSocialtjänstens
SundellochSundell.intervju med Ikälla Knutrelevansför dennarapport

i Stockholm medtal föräldrardjupintervjuer medgjordes 401992,Bennet ett
tillfrågadesbamomsorgsformer.Föräldrarnaolikasig i kö tillomnejd, ställtsom
skillnader-väsentligavisadesig deden formen de valt. Detvalt justvarför de att

familjedag-önskadeoch deönskadedaghemmellanföräldrarfanns somsomna
utveckling och derasbarnsberodde föräldrarnasskillnaderhem.Dessa syn

mål. Föräldrarfrämjadedessaformernahur de olikaföreställning som upp-om
medanför-daghemkontakter föredrarsocialapåverkaspositivtbarnfattar att av

famil-föredrarinneboendei barnetutvecklingbarnetsuppfattaräldrar ärattsom
tjänste-arbetarklassföräldraroftareFamiljedaghemföredras änjedaghem. avav

man.

driftsform.vissföräldrar valdeinnehållsligaskäl tillfann ingaUtredama att en
föräldra-tilli köexempelvis ställasitt barnsåledesinteFöräldrar valde ettatt

kunde erbjudabättrekooperativettroddekooperativ för de omsorg.att att

medmissnöjdaföräldrarnaundersökningenfann 73I procentatt varavman
barnomsorgsalternativen.informationsocialdistriktens om

föräldrarsundersöktesSundell ön-intervjun medkälla KnutstudieI en annan
villföräldrarallainnehållet.Praktisktpedagogiskaskemålbeträffandedet taget

sjunga,rita ochdagisfärdighetema;vanliga tränasig deskall lärabarnenatt
tillfostrasskallvill barnenföräldrarna trygg-hälñenfmmotorik Bara attetc. av

Enfår miljö.räcker barnendethälften tyckerandra trygghet. Den attatt en
lära sigochsocialträningskallbarnenföräldrarnatyckertredjedel texatt gesav

Övriga uppgift för daghemmen.tycker inte detföräldrarsamarbeta. äratt en

ökadevalmöjlig-effektertänkbaratroddetillfrågades vad hanSundell avomom
det svårtframhöllsegregering.inriktning och Hanpedagogisk är attheter att

förutsätt-fleragår och det dessutomsnabbtutvecklingen äreñersombedöma
iföräldrakooperativende flestapekadesamtidigt.Hanningar ändras attsom

därför inteinriktning. verkarpedagogisknågonsärskild DetvaltStockholm ii
Beträffandepåverkadetskullevalmöjlighetertroligt ökade mönstret. segre-att

fungerar ochdaghemmetprioriterarföräldrarSundellkonstateradegeting attatt



ligger geografiskt bekvämt. de studierI hangjort hadehaninte funnit föräld-att
hade de tänkt vilka dagiskamraternämntspontant barn skulle dåattrar ett

degjort sitt val.

I intervju med Vanja Karlssonkonsult mednyetablering daghemen av som spe-
cialitet i december1992bekräftar hon farhågornaför segregering.Hon menar

valmöjlihetsmodellernakan komma påskyndaatt segregeringi invandrartätaatt
områden. föräldrarOm upptäcker derasbarnsspråkutvecklingi svenskaatt
hämmaskan de vilja flytta sina ifrånbarn barnstugor mångamed invandrarbarn.

tredjeEn studiekälla intervjun medKnut Sundell visar föräldrar ii villatt
medverkai verksamheten de vill insyn.ha Detta gäller sålängeatt barnetmáen
klarar sig bra. Om barnet får problemvill föräldrarnakunna daghemmet.vara

fjärdeEn studiekälla intervjun medKnut Sundell jämförde resursforbrukning
och pedagogikmellan olika daghemi kommunenmed och självforvaltningutan
resultatenheter och alternativadriftsformer; bolag, föräldrakooperativ. Studi-

fann inga systematiskaskillnaderi pedagogiskambitionereller personaltätheten
driftsform. Man har inte heller kunnat någrafinna systematiskamap. samband

mellanpedagogiskkvalitet och resurseffektivitet i studie daghemi välmå-en av
endestadsdelari Stockholm. Detta med iakttagelsenfrånstämmer flertalett un-
dersökningar skolor inte heller finner något sambandmellankostnaderav som

uppnåddaoch inlärningsresultatse skolstudien.

Den svenskastudienstörsta sambandetmellankostnaderoch kvalitet i barn-av
har utförts i Göteborg. Den i Bjurek etal. 1992omsorg ochrapporteras Kärr-

1992. fannMan där inget sambandmellankvalitet och resurseffektivitet.
Gruppendrar därför slutsatsen det andraförhållandenär resurstillgångatt än

påverkarkvaliteten. fannDäremot idet socialt problembelastadesom attman
områdenfanns sambandmellanpedagogiskkvalitetett och Daghemresurser,
medhög resursforbrukning bedömdesdär ha högre kvalitet daghemmedän
mindreresursforbrukning, fannMan barn medsärskildabehovriskeradeatt att
drabbasvid daghem småmed resurser.

Ett uppmärksammatförsök i Rimbo har i Hjalmarsson1991. För-rapporterats
söketgick i daghemerbjudaflera varianterut daghemstjånstatt ett och att



mindre kostsam-deförlägreskulleså avgifternavarieralåta avgiñerna att vara
varian-samtligaavgiñer förinkomstrelateradebehöllKommunentjänsterna.ma

halvtids-utsträckningvaldehögiföräldrarnablev oväntatResultatet enattter.
mindreenligt Hjalmarsson74variant kostar procent3.variant Dennavariant

utsträckningiberorBesparingarnadaghemsplats. storvanligbarn än enper
användaskanlokalernasamtidigteffektivtanvändaspersonalenkan somatt mer

också kommunenberoreftermiddagarna.De attfritidsverksamhettill en
vilketbarn, gördaghemmendärtill ersättssamtidigt gick system peröver ett

Även mindreandraplatser.fyllaangelägnaföreståndarna tommaattommer
besparingarnamångaföräldrarvaldesvarianter ävenkostnadskrävande omav

likainte blevdär stora.

kon-försök kandettafördelningskonsekvensernabedömaskall manNär avman
tilldagistjänstvanligmöjlighetenerbjudafortsatte attattattstatera man

avgiñer-inkomstanpassningenbehöllVidaretidigare.avgiñ avmansomsamma
variant 3erbjödsnågon.för Däremotinte läget texförsämradesDärmed nuna.

kostna-kunde sänkasåledeskommunensamtidigtavgift,betydligt lägretill som
avdelningar.samtligafyradaghemmetsvidgenomsnitti 38medderna procent

ekonomi-depublicerats fannår attutvärdering efter som ännu manI etten
kvali-ocksåpersonaltyckerochFöräldrar attblevresultatenska väntat.som

striktarefördel med dedaghem.Envanligtlika braminst ettärteten som
gårverksamhetenpedagogiskadendelmindreschemaläggningarnaär att aven

kanavdelningvissnackdelhämtningsbestyr.En ärlämnings-och attibort en
obser-studienändras.Iarbetstiderföräldersflexibilitetmindreerbjuda när en

segregeringstendenser.någratydligainteverades

till RRV,motsvarighetSavas, USAsciterad ifrån GAO 1979U.S.studieI en
privatamotsvarandekostadedaghemfinansierade änoffentligtfann merattman

mindrevinstmotiv kostademed ändrivnadaghemfannVidaredaghem. attman
kostnadsskillnaderdessavidarehävdadeicke-vinstdrivandedaghem.Man att

kvalitetsskillnader.oönskadenödvändigtvisberoddeinte



2.3 orsknings-F och utvärderingsstudier äldreomsorgav

äldreomsorgsområdetInom har inte funnit mycket utländsk litteratur. Valmöj-
lighetsfråganinte lika uttalad utomlandseftersomäldreomsorgeni högre ut-
sträckningdär privat. Däremot harär finns bådesvenskoch utländsk litteratur

kvalitet i äldreomsorg.Den svenskalitteraturen behandlarom valmöjligheter och
inflytande kvalitetsaspekt. behandlasDär val och inflytandesom framfören allt

brukarinflytandeperspektiv.ettur

IEdebalk, Ingvad och Samuelsson1993 studie pensionärerspresenterasen av
rangordning olika kvalitetsegenskaperi hemtjänst.Från tidigareav studier valde
de fem kvalitetsegenskaper;kontinuitet, tider, personligrelation, lämplighet hos
personalenoch inflytande. I studientillfrågades60 slumpmässigt olika strataur
utvalda pensionärer.Pensionärernastratifieradesberoende bl.a. de komom
från storstad,mindre stad och landsbygd.Vidare observeradesbl.a. ålderkön,
och utbildning.

Med hjälp statistisk teknik kallad multiattribute utilityav en analysis fleregen-
skapsnytta studerasden relativa vikten hosolika kvalitetsegenskaper.Resulta-

visade kontinuitetten och lämplighet Överraskandeatt värderadeshögst. nog
värderadesinflytande lägst de utvaldakvalitetskategoriema.av

Detta resultatkan möjligen tolkas inflytandehar lågt egenvärde.att För-som
fattarnaväljer tolkningen ideala omständigheterråderatt såblir inte fråganom

inflytande särskilt intressant. Däremotom de det intressetföratt storamenar
inflytande i denallmännadebattenkan ha singrund i dålig service.

Det visar sig också intressetför inflytandeatt äldre tjän-avtar mottagarenav
muntlig kommunikationstenär medEdebalk. tolkningEn detta är attav

äldre blir destovikigaremottagaren blir det äldreomsorgenfungeraratt bra utan
denenskildemåsteatt alerten.Därför betonarocksåEdebalkvara att man

bör hemtjänstassistenten ombudforse ett äldreomsorg.som mottagaren Iav
Kent, Storbritannienfinns erfarenheter låta hemtjänstassistentenatt fungeraav

ombudmellanett och utförarensom mottagaren Challis och Davis 1986.
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kvalitetochprestationertillknutnaersättningarvisarundersökningarFlera att
och Gaeblernås. Osborneresultat Ivilkabetydelseförkan ha stor somen

vård-därIllinois. Delstatenfrånexempel ersatteredovisas138-91992, etts
för depatientersvårt sjukaersättningför änfickså dessa somhem störreatt

sängbundnaandelenkonstateradetidvård. Under denna attmindrekrävde man
vårdhemmendelstatensåledesverkadestadigt.ökade Detpatienter gavomsom

mål kostnads-delstatenssängama Omi atthållapatienterincitament varatt
detmöjligt, verkaroberoendelivsååldringar tilleffektivt hjälpa omsomsom

incitament.felaktigaersättningssystemdetta gav

baseratinfördeochersättningssystem systemdärför ettbytteDelstaten
vårdhemmetsinflytandeochfamiljedeltagandepatienttillfredställelse, samt om-

kvalitetsklassningdär högi graderkvalitetsklassninggivningar. Detta sexengav
ersättning.störreger

vårdhemförersättningssystemolikaförsök medÄven redovisar1992Norton
patientdagersättningarfortfarandevanligagamla. är oav-för Det persystemet

vårdtyngd förekommerÄven nämntstillmedhänsynvårdtyngd. somsystemsett
Vidareåldringarna.vårdtungaminstdeendastincitamentDet antaattgerovan.

eftersomdet,behöverterapi för deskañäspeciellblir incitamentet somsvagtatt
detta enbartfördelenväntadeutgiñ och denför dennavårdhemmet aversätts

patienten.tillfaller

föresla-dethardessaköerreduceravårdhemmen.Förtillfinns köer attI USA
köerna.elimineradetersättningför sättetsjukhemmenshöjer attgits att man

negativtvisarstudierfinnsdet ettinvändasdet dock sam-kandettaMot att som
ersättningsnivåeroch kvalitet.mellanband

Nor-incitamentssystem.bättreerfarenheterfinnadärför intressantblirDet att av
särskildavårdhemvissadärexperiment1980frånanvändedata engavsettton
det förstaincitament.Förbättreutformade förersättningsvillkor att gesomvar

vård-väntadepatientensenskildetill denstyckersättningdär hänsyntogsgavsen
förbättrades.Förhälsapatientsfastdet andra närtyngd. För ensummaengavs

vårdhem.frånfriskskrevspatientersättning ettfast uttredje närdet enengavs



21

I Nortons studieanvänds statistiskmetod tidigareen än användasom mer me-
toder kan hänsyntill förändringarta tiden.över Norton drar slutsatsen allaatt tre
incitamentenhadeönskadeeffekter. Fler handikappade dengenomsnitt-antogs,
liga inskrivningstidenminskadeoch sannolikhetenför dödsfall och inskrivning
sjukhusminskadeockså.

Avgifter äldreomsorgeninom
Ett minska kommunssätt kostnaderatt för offentlig tjänsten ökaären att gra-
den avgiñstinansiering.En förutsättning dockav ökadeär avgifter inteatt kom-
meri konflikt medrättvise- och solidaritetsmålen.Därför i socialtjänstlagenges

för hanteradennakonflikt.att Användningenenram avgiñer begränsasdärav
prop. 199293: 129 den enskildeförbehållsatt tillräckligagenom medelför
sinapersonligabehov. Avgiftema skall dessutom skäligaoch inte överstigavara
kommunenssjälvkostnader.Användningen avgifter för kommunalatjänsterav
begränsasockså likställighetsprincipen.Den innebärav olika avgiñer till olikaatt
medborgareendast tillåten detär finns objektiv grund inkomst-om en t.ex.
skillnad.

Detta dock iutgör praktiken bara förövre avgiñsnivån.gräns Idagen täcker
avgifter inom hemtjänsteni genomsnittcirka 10 kostnaderna.procent gårDetav
därför inte öka graden avgiftsñnansieringatt eller sänkaav kommunsatt en
kostnader brukarnabehöverutan att betala eller konsumeramindre.Enmer
avgörandefråga därför det gårär finna avgiñsmodelleratt innebärom attsom

låter brukare kan betalaman det, samtidigtsom göra de intemer kansom som
inte behöverbetala.

Idag användsminst olika formertre avgifter Edebalk och Peterssonav 1990,
Timavgift, Nivårelateradmånadsavgiñoch Månatlig abonnemangsavgiñ.

Sålänge använder timavgift eller nivårelateradman avgiften tvingasbrukareen
sin värderingväga kostnaderna.Det baramot iär trygghetsabonnemangensom

brukarna inte betalarför timme deextra väl valtnär abonnemanget.en

I kommande frånPM Kommunförbundeten Lars Hjalmarssonpresenterar ett
förslag till principer för avgifter inom äldreomsorgenoch någrakonkreta förslag.
Förslagenbygger avgiñemaskallatt relaterastill kostnaderså alltidatt mer
kostar Däremot förslagetkonstrueratär såmer. hänsyn bådetillatt inkomsttas
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betalarvårdtyngdellerlåg inkomstmedäldreinnebär storvårdtyngd. Detoch att
mindre.

halåga skainkomstermedäldresigförsäkrarförslag attHjalmarssonsI omman
skamodell,avgiñema.Eninkomstrelateraråd betala, somannanattatt genom

innebärSandviken.Denitillämpasäldreomsorg,omrâdesstudienbehandlasi av
påklädnadoch hem-hygien,omvård t.ex.personligskiljerkommunenatt

behovmånadlåg avgiftfastenskilde oavsettdenkostarsjukvård perensom
debiterasmåltiderochstädninginköp,servicet.ex.och eninkomst, someller

kostnaderna.liggaavseddtimavgiñ närmareär attsom

subventionerasbehovgrundläggandemellanåtskillnadPå det somgörssättet en
graddärför i högreochklarasjälv kanenskildedenbehovalla, ochfor somsom

svår dra.naturligtvisiblandkan attavgifter. Dennamedbelastas gräns vara



2.4 Forsknings- och utvärderingsstudier primärvårdav

Olika slag valmöjligheterav
Fritt val läkare fannsmed i års1983 hälso och sjukvårdslag.av Först kom1991

principdeklaration från Landstingsförbundeten s 31. innehållerDen en
uppmaningtill landstingen verka för fritt valatt läkare,vårdcentralett ellerav
sjukhus.

Möjligheten välja vårdcentral infördesatt i Stockholmsläns landsting 1988,I
Matteus vårdcentralbörjades 1977 experimentmed låtaett patienternaväljaatt

Öhrmingläkare 1990. Detta föranleddevårdcentralen skaffa fler läkare, foratt
kunnaerbjuda läkareatt i önskadomfattning.

Dennaöversikt bygger i huvudsak Saltman1992 dennautredningnärsom
påbörjadeskundebetraktas auktoritativ studie valmöjlighetssystemsom en av
inom primärvård. Saltmanhar dennaskriftutöver tillsammansmed Otter ivon
flera studier undersökt potentialenfor valmöjligheter inom vården.

Om går till sjukhus det iett praktiken svårareman är välja läkareSaltman,att s
33. Saltmanbedömers 36 i Sverigedrivitatt patienternasinflytandeman
längst de ländersomjámförts; Sverige,av Danmark,Finland, Storbritannien,
Frankrike, Nederländernaoch Tyskland. Ett problem uppstått därsom man
samtidigt efter kostnadssänkningarsträvat och valfrihet valt kontraktär att man
mellanadministrationoch producenter,Detta har i praktiken minskat patienter-

möjligheter påverkas 37.nas att

Saltmanskiljer logistisk och klinisk påverkan.Med logistisk påverkanavses
möjligheten bedömaväntetideratt och välja vårdproducent.att Med klinisk
påverkan möjligheten påverkaavses att väl behandlingnär inletts.processen en

Det viktigaste skälettill erbjudavalmöjlighetatt att patienternaär föredrar att
kunnavälja s 75. Om följer patienternasval såresurser producenternagörs
dessutomansvarigainfor patienternas 79,81. Ett viktigt skäl för valfrihet är att
redanbegränsadöverströmning patientermellanvårdgivarehar finan-av stora
siellaeffekter producent.Eftersom intäkternatypiskten baserarsig ge-
nomsnittskostnaderoch dessavanligen betydligtär marginalkostnadernaöver så

de marginellaär patienternade tjänar på,som man pengar
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alter-godtagbaraklinisktfinns fleraverksamhetdär detFörlossningsvårdär en
kvinnornaungefär 15och 1989under procentvalde 1988Stockholmnativ. avI

kvinnornasföljdefaktumtillhörde.de Detdetsjukhus att resurseränannatett
exempel63. Ettbeteendesoch sjukhusensläkarnaspåverkade varklinikval av

erbjudakunnautrustning förinvesteradeimödrar attförloratsjukhusatt ett som
förlossning.formerandra av

idagkan väljaPatienter änmera
patientermärkvärdigtsåintedet attviktigaste ärSaltmans är attEn teserav

videobaseratförredogördetta. Saltmanklarar ettPatientersjälv.väljer mer
beslutsprocessenkliniskadel i denlåta patienterforatthjälpmedel störreta

Saltmanenligt attsjälvas 67. Poängendem är attbehandlingenrörande av
beredasgjorts kantidigarevadutsträckninglångti högre änpatienter som
politiskaochorganisatoriskadärföri beslut.Detdeltasjälva ärmöjlighet att

valmöjligheter. Etthåller tillbakabehandlingsrelateradehinder än somsnarare
sittsynpunkterpatienter haräldrevanligareblir alltdetexempel attär att

omvårdnadendelenmedicinskadenbådebeträffande menomhändertagande, av
68.boendetsmedförknippadeomvårdnadenocksåandra aspekterav

utbildningsnivåpatientensföreställningenocksåvederlägga attförsökerSaltman
ochvalfrihetförmåganbetydelseför utövaavgörande atthaskulleeller yrke en

utbilningsnivå ellerlågmedinnebäraskullepraktikendetta i att personeratt
visarstudierreferarSaltmanvälja.kunnainte skulleokvaliñceradearbeten som

vård välbe-väljaeller kompetentalika villigafattigalågutbildade att somäratt
medelklassdomieradeyrkes-deattProblemetställdavälutbildade. är snarare

betrakta kravenovilligavårdeninombeslutsfattandet är attstyrgrupper som
befogade s 72.som

devälja rätttenderar ävenpatienter att omintressant ärEn poäng attannan
Luñ et.al.studiebehandlingsresultat.Eninformationsystematisksaknar avom

resultatmedbättresjukhusvaldeoñarepatienteramerikanska1990 visar att
det76. Omutbildning sochforskningmedicinskmed senaresjukhusocheller
fråga. För-torde dock öppenför patientenfördelskulleentydigt vara envara en

ha kon-specialistkanochsjukhusi valetpatienternaispekulerarfattarna att av
förgjortsiakttagelserharLiknandeallmänpraktiserandeläkare.sinsulterat
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skolor. påståendeDetta egentligeninte såförvånandeär dettror attom man
finns observerbarastatuskaraktäristika samvarierarmedverkliga resultat.som

Bättre information till patienter
Trots patienterklarar långtsigatt med litet information bedömerSaltman detatt

fördelaktigt med korrekt information, Det ocksåvore viktigtmer är fårvem som
makten informationsproduktionen.över Det knappastsåär patienterochatt
läkaretablissemanghar intressen vilken information skall spridas.samma av som
Därför FöreslårSaltman oberoendeoffentligtatt informationsinstitutett skapas.

I Sverigeoch utomlandsproducerasmängder information for beslutsfattareav
skulle intressant.Sedan1988producerassom statistikvara medväntetidertex

for olika behandling.Dettyper skulle inte behövakosta någraorimligaav sum-
denna informationgöraatt tillgängligtypmor s 85. Väntetiderav mer år näm-

ligen mycket intressantfaktor för patientendå denneen skall välja. Men även
information läkarebör tillgängliga ålder,göras utbildning,om arbetslivserfar-tex
enhet,antalpatienterpå allmänläkareslista Det ocksåviktigten ärosv. att
fram relevantaresultatdata.Vad resultat i olika sammanhangett är naturligtvisär
inte självklart.

Effekter kostnaderpå ochprestationsbaseradersättning
Den andraviktiga valfrihet intetesenär nödvändigtvisatt behöver ledatill ökade
kostnader,Ett exempelkommer från amerikanskmyndighetmeduppgiften att
finansieradialysverksamhet patienter kontant återbåring de söktegav en om en
mindre kostsamklinik. Han också exempeldär cancerpatienterett föredrogger

dö hemma.Då skulle kostnadernaatt för vårdensjunka med idag.

Inom vårdendiskuterasidag for- och nackdelarmed prestationsbaseradersätt-
ning. För kunnavälja lämpliga utformningaratt prestationsbaseradeav ersätt-
ningar undviker problemenbehövsgod kännedomsom deraseffekter. främ-Den

fördelen medprestationsbaseradsta ersättning denkan incitamentär att tillge
hushållningmed Erfarenheterinom vård Anellresurser. 1992, 35 visar ocksås

den kan ha effekter.att Såhar vårdtiderstora och utnyttjandett.ex. hartesterav
sjunkit. Vidare har mindre kostnadskravandevårdformer i primärvård, hemsjuk-
vård vårdhemoch kostsammavårdformerersatt sjukhus.Ibland,mer intemen
alltid, har uppnått dessaresultat kvalitetenman utan verkar ha försämrats.att
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amerikan-från bådedetErfarenheternakända.nackdelarna välviktigasteDe är
ocksåfrån försäkringsbolagen,prestationersättningmedska mensystemet per
ochbehandlingarför mångatandvårdsförsäkringen, görs attden svenska är att

medsammanhängerkostsamt.Problemenonödigtbehandlingarbehövliga görs
finan-tredjei därinbyggdainformationsproblem finns partde ett system ensom

vård och deforsäkringsfinansieradbådefallet i privatvården,vilketsierar är
läkarenvårdproducentendetSverige. dessaoffentliga i I ärsystemsystemen

prestationsba-medvård patientenbehöver. Ivilken systemettmestvet omsom
uppstå.Saltmans 79överproduktiontilldärför tendensersättningkanserad en

samhälletundvikaskankonsekvenser sätterdock dessa attatt genommenar
prestationfår ersättningarkosta ochvad behandlingarför attgränserövre per

betalningar.medandrabalanseras

till husläk-ersättningen199293160 skalltill husläkarlagprop.Enligt förslaget
åtagit sighusläkareindivid,ersättningbestå fast att tasomenperenarna av

be-patientavgiñ ochellerbesök i formersättningför, och enavperansvar en
Ersättningsnivåernafastställshuvudmannen.söksersättning betalas avsom av

kost-behovetpropositionstextenbetonassjukvårdshuvudman.respektive I av
optimala balansendras denbestämdaslutsatsernadskontroll s 48. Inga om

slutsatsen mandrasprestation,capitaoch Däremotmellanersättning attperper
capita börockså ersättningenföreslåsblandatbör ha system. Det att perett

70-80%.ligga ca

beskrivningenunderliggandealdrig bättre denblir dockersättningssystem änEtt
vårdresultat.beskrivaverkliga Dettadärför dessaprestationerna.Helst börav

tvingasi praktikenvarför anvan-mycket kostsamtpotentielltkan dock manvara
husläkarpropositionenuppfoljningsmetoder.Iinformation ochenklareda

kvalitetssäkring.forbehovet utveckladärförbetonas systemenattav

prestations-idag därförprimärvården börinomdelEn änstörre varaav resurser
också inten-innebördenval.bör följa patientens Dettabaseradoch är avresurser

inteprestationsbeskrivningarnaSålängeden husläkarlagen.tionernabakom nya
begränsasersättningarnaprestationsbaseradeidag bör dock deutvecklats änmer

produktionspriorite-snedvrideni formnegativaeffekternabalanseradeför att av
ersättning-delinnebärdärförhusläkarpropositionenRiktlinjerna iring. att en av



inom primärvårdenskall relaterastill Ålderdemografiskaarna förhållanden. ut-
därvid viktig faktorgör påverkarbehovet läkarvård. Vårdcentral-en som av

enhusläkarenbör dessutomha incitament åta sigävenatt medbehovpersoner
stöd medicinskt,psykologiskt och socialt.av

Salrmansprogram
sinI bok drar Saltmanföljande slutsatserför politiken.
Sverigebör fortsätta verka för valsystemdäratt ett följer patientens- resurser

val.
förutsättningEn för god decentralisering det samtidigtär skeratt centralise-- en

ring normbildning, överblick och uppföljning ochav utvärdering.
Patienterkan välja. Men de behöverbättre information väntetider och be-- om

handlingsresultathosolika vårdgivare.
Det behövs riksomfattandeett utvärderingsprogram.-
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områdesstudiemaSammanfattning3 av

Skola3.1

Arboga,skolstudieni ärstuderatsskolvalsystem närmarevilkaskommunerDe
för skolorvalsystemStockholm. star-DessaochLinköping, NackaGöteborg,

1993.igånghöstenkommerFleraunder 1992.tade

kvalitetoch skolornasväljaInformation atträttenom
ochvalmöjligheteninformerati broschyrerharstuderats omAlla kommunersom

ocksåplanerarkommunervälja mellan.Dessakan merföräldrarnaskolorvilka
arbeteskolornasmedparallelltskerarbetealternativen.Dettainformation om

inriktning.pedagogiskd.v.s.proñleringarlämpligafinnamedatt

resul-informerabeslutfattatredan att omkommunenenda omDen nusom som
NackaStockholm.betygsgenomsnittoch är genom-standardprov avsertat

för-skolornasuppfattareleverochföräldrar t.ex.hurundersökningföra aven
kunskap.förmedlamågaatt

Brukarinjlytande
for bru-finnstraditionella forameddevidarearbetar somkommunerflestaDe

iArboga harkvartssamtal.ochföräldramöten ennämligenskolan,karkontakt i
Stock-önskemål skolan.frågat derassexåringsföräldrartillenkätsärskild om
inrikt-skolornasochskolvalinfonnationsmötenseriegenomförtholm har omen

mng.

ersättningsførmerNya
gjortharvalmöjlighetssystemtillämparochstuderatskommunerAlla somsom

befogen-de harinnebäranderesultatenheter, attrektorsområdentillellerskolor
förreglerocksåharkommunerresursanvändning.Dessa er-sinförändrahet att

val.elevensföljerdelinnebärskolorsättningtill att resursernaen avsom

elevbi-maximalaVaxholm harochNackalägen;tvåurskiljakanMan extrema
ArbogaochStockholm°o.friskolebidraget 85ellerligger näradrag som

genomsnittsmotsvarandeelevbidragvaltskolor ettför kommunenshar egna
berorskillnader%. Dessa50-60liggerläromedellärare,förkostnader som
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främst i vilken grad lokalkostnaderingår i elevbidragen. bådaI konstruktion-
behåller medelcentralt for utjämnaema kostnaderförman att elevermedt.ex.

särskildasvårigheter.

Det finns känsligbalansmellan kunnadraen genereradeatt överskott och att
låta skolor användaöverskottenfritt. Skolchefeni Arboga kan framtidase
incitamentsproblem konsekventdrar helaöverskottet.om man

Nyetablering och nedläggning
Antalet friskolor sålängebegränsat,är ännya det snabbt.Villkorenväxermen
för nyetablering idag goda.är En statlig utredning Fristående skolor Bidrag-
och elevavgifter SOUl föreslog, grundval kostnadsberäkningarforav
friståendeskolor, friskolebidragenskulleatt högst 75 kommun-vara procent av

genomsnittkostnaderför elev. Idag harers friståendeskola tillen 85rätten pro-
fleraI de studeradecent. kommunernahar ocksåfriståendeav skolor etablerats

det året. någraI fall har skolorsenaste kommunen lägga etable-avsettsom ner
friståendeskolor.rats som

Effekter på kostnader
Två cheñjänstemänLinköping och Arboga de ersättningsforrner-attanser nya

lett till sänktakostnader.Detta berona skolledningarhar tättattuppges ett
intresse förstörre användaatt i detresurser sparsamtmer systemet.nya

Flera kommunerhar genomfört besparingari sambandmed införandet val-av
möjligheten och elevbidragen. LinköpingI kostnadernasänktsattuppger man
med 15 två och i Nackaprocent med 9 procent.

Effekter kvalitetpå
Ingen de studeradekommunernaharav genomförtännu uppföljning elleren ut-
värdering kvalitet. I Nacka planerasbåde uppföljningav och utvärdering.en en

I de studeradekommunernahar mångaskolor börjat arbetamedproñlering.
Som framgick i översikten forskningslitteratur kan dettaav ha positivväntas en
effekt kvaliteten i skolorna. I Nacka har besparingarnalett till antaletatt
specialläraresom bl.a. undervisarbarn med lässvårigheter minskat.
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Segregeringsrisker
valmöjlighe-följdtillsegregeringstendenserbegynnandefåtal exempel avEtt

hyreshusområdevaltföräldrar iharNackaornrådesstudiema.I ettfinns itema
i villa-föräldrarnautsträckningvillaområde i ännärbeläget störreskola i etten

observeratStockholm harhyreshusområdet. ettIskolaniområdetvalt till man
sak-segregeringseifekterbedömaförunderlagStatistisktexempel.liknande att

sålänge.ännas

svårt bedömadetDärförutvecklas.långtid är attdockSegregeringkan attta
såharflestakommuner ändesikt. I startathändaskulle kunnavad somsom

till 18Stockholmiandraskolorvaltandeleleverökandeliten upplänge menen
riskenskäl tillstadium. Ettbörja attskulleleveralla nyttettprocent somav
in-närboende finnsförtur fördenliten,kansegregeringökad ärför somvara

skulletidigarei detde elever systemetinnebäri skollagen.Denskriven att som
överinskrivning.företrädevidskola hariplatstilldelatsha nuenen

3.2 Barnomsorg

ochMalmöSvalöv.ochHelsingborgMalmö,områdesstudiestuderasdennaI
medanvalmöjlighetssystemmedkommunerexempelvaldesHelsingborg som

ändåuppvisarsådantkommunexempel systemettSvalöv utanär ett somen
föräldrakooperativ.främstdaghemplatserandelprivatahögrelativten

kvalitetoch daghemmensväljaInformation rätten attom
allasigförlitarfinnsalternativoch vilkaväljainformationFör rätten att somom

bamomsorgsansvarigainformationmuntligadenkommuner gessom avtre
till barnomsorgs-sitt barnanmälaförvänder sig till kommunenföräldrar attnär

SvalövMalmö ochIkommunen.alla platserförmedlasHelsingborgkön. I av
daghemmen.privatadedirekt hosställasig i ködessutomföräldrarnakan

pedagogiskadaghemmensinformationförberederHelsingborgMalmö och om
inriktning.

undersökaförmed enkäterutsträckningarbetat atti vissharkommunerAlla tre
informeratharkommunbarnomsorgen.Ingentillfredställelsemedföräldras

undersökningar.dessaresultatensystematiskt avom
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Brukarirzflylarzde
Utöver och samtalmedföräldrarmöten har inga särskildametoderforman att
underlättabrukarinflytande.

Nya ersáttningsfornzer
Barnomsorgendrivs i resultatenheteri Malmö och Helsingborg inte i Sva-men
löv. Resultatenheternakan variera i storlek innehålleroñast dag-änmen ettmer
hem. SvalövI budgeteras sedvanligt I Helsingborgsätt. resultatenhe-ersätts

barnomsorgspengterna barn. beloppDessagenom varieraren mellandeper
lokala nämnderna, avsikten storleken barnomsorgspengenär att skallmen bli
den i helakommunen.Barnomsorgspengenskall docksamma lika for såvälvara
kommunala privata daghemi bådeMalmö och Helsingborg.som SvalövI erhåll-

de privata daghemmen belopp motsvarandeer statsbidragenett och lokalbi-ett
drag. Detta täcker bara del kostnaderna. övrigtI skall kostnadernaen täckasav

avgifter.av

I Helsingborg betalades1992lokalhyror vid sidan bidraget.Under 1993ärom
det meningen skall fördelasatt platsbidraget.mera Meningenresurser genom är
dock kommunen fortsättningsvisatt behålleräven centralt for barn medresurser
särskildabehov. När arbetarmeddetaljernai ersättningsreglernaformannu
platsbidrag frågor fördelningär medelfor hyror och barn medom särskildaav
behov svåra.I Malmö vill politikerna del hyran skall ligga iatt platsbidra-en av
get.

Ingen kommunernahar sålängenågonännuav schablonfor hantering över-av
och underskott.

Nyetablering och nedläggning
bådeI Malmö och Helsingborg efter det valetantogs forsenaste ett program

valfrihet där målet nå andelalternativ barnomsorgattvar 25en procent.
Svalöv har inget motsvarandemål.

För uppnådetta arbetar iatt Malmö och Helsingborg med valmöjlighets-man ett
bl.a. bestående bidragssystemsystem barnomsorgspengett och in-av

formation profilering. För underlättanyetableringhar bådeom att Malmö och
Helsingborg dessutomerbjudit utbildning i företagandeoch erbjudit entre-nya
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ekonomiskochocherbjuderdessutomHelsingborgtjänstledighet.prenörer
nyetablering.Svalövrådgivning.juridisk uppmuntrar

alternativ. IprivataväljaHelsingborgochbådeMalmöiföräldrarkanIdag
privatiplatserna16november1992i procentSvalövoch avHelsingborg var

privata. Istadsdeliplatserna50Helsingborg procent enregi. mestI är avsom
privata.platsernaMalmö 13procentär av

kvalitetochpåkostnaderpåEffekter
studeradefor desaknaskvalitetochkostnadereffekterUppgiñer om

kommunerna.

Segregeringsrisker
tilli köbarnsinahañföräldrarmångaharMalmöochHelsingborg sombådeI

Mångadaghem.privatatilllåta barnkommavaltkommunalbarnomsorg att
tillockså sigsöktharkommunalbarnomsorgihañ barnredanföräldrar som

tillsigsökerde flestadockbedömning attärTjänstemännensalternativ.privata
intervjuadedeIngenhemmet.rimligtligger näraalternativ avsom

segregering.forriskenspontanttjänstemännennämner

Äldreomsorg3.3

Helsing-Nacka,i kommunerhemtjänstenstuderasområdesstudie tredennaI
vissaharredandeforvaldesHelsingborg attochNackaSandviken.ochborg,

deforvaldesSandviken attvalmöjligheter.medarbetaerfarenheter attav
sininflytandeäldresmeddearbetalångt i sittkommit sätt atthabedöms

regi-system.inomhemtjänst ett egen

ochegenskaper,alternativensochväljaInformation rätten attom
brukarinflytande

erbjudsvillochkanäldreinnebärchecksystem att sominförtharNacka ett som
privataflertalfrånhemtjänstsin ettdelarolikaköpaväljamöjlighet att avatt

konven-erbjudsvillellerinte kandenFörkommunen.godkända somföretag, av
krtimme220kommunenkostaberäknasCheckenhemtjänst.kommunaltionell

administrationkronoroch 20producenten avtillersättningenkr200 ärvarav
ochhjälpbehovenskildesdenbeslutarHemtjänstassistentenchecksystemet. om
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därmedhur mångaentimmescheckardenenskilde berättigadtill.är Kommunen
informerar valmöjligheteni broschyr sändstill alla hushållom i Nackaen som

har eller söker hemtjänst.Hittills har hälftensom nytillkommandehem-ca av
tjänstbrukarevalt checksystemet.

Valmöjlighetssystemeti Helsingborgbygger antal servicenämnderatt ett
stadsdelsnivåupphandlartjänster från olika vårdproducenter, kommunalaeller
privata. tjänsteman,En motsvarandehemtjänstassistenten,beslutar denom
enskildeshjälpbehovi antal timmar för visstermer period. Bland deav en
kontrakteradeproducenternaväljer sedandenenskildebrukarensin egen
vårdgivare.Kommunen informerar de hemtjänstsökandemuntligt de olikaom
producenterna.

Systemeti Sandvikenbygger uppdelning hemtjänsti personligen av en
omvårdnadsdelbestånde hemsjukvård,hygient.ex. eller påklädningav som
kostar denenskilde kr månaden100 i behovsnivåoch inkomst,oavsett och en
servicedelsom innehållerstädning,måltidsservice,inköp m.m. debiterassom
med timavgiñ kr50 eller kr200 beroende slagen tjänst. Den enskildeav

dock kunna behållagaranteras inkomstatt minst 3286 kr månad.en per
Kommunen informerar detta muntligt brukare sökersystem hjälp,om när vid

ocksåimöten broschyr.men en

För dem väljer checksystemeti Nacka torde möjligheten påverkasom sinatt
tjänst ha ökat, Förutsatt denkonventionellaegen hemtjänstenatt inte försämras

såfår ingen serviceeller valmöjlighetsämre checksystemettillförs.att Igenom
Helsingborg torde ocksåvalmöjligheternaha ökat. Där inskränksvalet till de
producenter den lokala servicenämndenhar upphandlat.som I Sandvikenhar
inte syftet varit öka möjligheten väljaatt mellanolikaatt producenter, Istället har
denenskildegivits relativt möjligheter påverkastora innehålleti sinatt
hemtjänst.

Avgifter och tillersättningar producenterna
I Nacka blir konsekvensen checksystemet denenskildeproducentenfårav att en
ersättning kr200 timme. Den enskildebrukarenbetaladeper 1992 enhets-en
avgift kr månad365 oberoende inkomst och behovsnivå.per HelsingborgIav

producenteni enlighetersätts med entreprenadavtal ocksåett som garanteraren
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anspråkienskildeentreprenörenden tasmycket avhurminimiersättningoavsett
inkomstrelateradavgiftbetalar är menbrukarenenskildeäldre.Den somde en

högstaoch denkr140månadsavgiftenärbehovsnivå. lägstaDenoberoendeav
harSandvikenkostnaderna.I%täcker idag 3avgifterkr. Dessa625 avcaär

personligbehovinnebärprisdiiferentiering attslag avsig somettnärmat avman
mellanGränsenboservice.ochstädningsubventionerasomvårdnad än annanmer

svår dra.falli vissaservicekan attochomvårdnad varavad ärsom

nedläggningochNyetablering
hemtjänstforetag.DetetableringinteNacka begränsari nyaChecksystemet av

Hel-hemtjänstcheckarna.Itillstånd lösakommunens attkrävsenda ärsom
tillmöjlighetenbegränsasetablerats.Därvårdbolagprivataharsingborg tre

medentreprenadavtalerhållamåste ettnyetablering entreprenöratt nyenav
kommunen.

kostnaderEffekter på
på kom-effekterdessabedömafor systemsunderlagbraidag attsaknasDet ett

incita-det ingaiNackautformatchecksystemetärkostnader. Som germunens
medbättrekonkurreraleverantörerkan ser-priskonkurrens.Däremottillment

till högreledakunnasiktskullecheck.Detvarjeförbjudavice, attt.ex. mer
vid självakostnaderlägreeventuelltkanHelsingborgssystemeteffektivitet. ge

ersättningårlig attgarantiemariskerardärupphandlingstidpunkten, om enmen
brukarinflytan-ochkombinationen taxesystemetSandvikenkanIbli kostsam. av

handi forstadocktordei sigBrukarinflytandet gekostnader.ledatill lägredet
brukartillfredställelse.bättre

kvalitetpåEffekter
kvalitet.verksamheternasiförändringarbedömaförgrunderidagsaknas attDet

Sandvi-ellerHelsingborgNacka,sigbrukarenkät.VaregjortharSandviken en
harDäremotutvärderingsystematisk systemen.någongjort avken har ännu mer

planerats.uppföljningar

Segregeringsrisker
tydertecken systemensaknas attharstuderatsde kommuner somI som

inkomstdiskriminering.ellersegregeringökadrisker förmedföraskulle
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3.4 Primärvård

områdesstudieDenna behandlar vårdcentraleri kommuner i landstingitre tre
Syd- och Västsverige.Därmedbehandlaslandsting tillsammansharsom en
befolkning miljoner.3 Studienframhåller förutsättningarnafor vård-ca att
centraler inom dessalandsting inte likformiga. Därför måsteallmännapå-är
ståenden verksamheteni dessalandstingtolkas med reservationenom att
undantagkan förekomma.

Information välja och allernativens egenskaperrätten attom
dessalandstingI har olika informerat medborgarna desätt harman attom

välja vårdcentral. följerrätt Detta Landstingsförbundetsatt rekommendationfrån
de1989.I studeraderegionernahar landstingendessutom efter möj-strävat att

liggöra fria vårdgivareval landstingsgränserna.Informationenöver förmedlasav
bådedirekt till patienter via broschyreroch affischer, ocksåviatex men perso-
nalen.Personalenhar dock knappastnågot incitament informeravård-stort att
sökande deras sigvända till alternativavårdgivaredårätt att detta siktom
skulle kunnapåverkaden vårdcentralensekonomi negativt.egna

Informationen till medborgarna valmöjligheteninskränkersig till upplysning-om
har välja. Landstingeninformerar inteatt rätt att egenskaperhosen man om

vårdcentralernaeller deraspersonal.

Användningen valmöjligl1elerzav
vårdcentralernaUtredaren har i allmänhetinte själv tillgånghañ till dataav som

beskriver överströmning patienterfrån vårdgivaretill FrånMal-av en en annan.
har finns dock siffrormö visar enstakavårdcentralervinner eller för-attsom

lorar upptill läkarbesök20 från år till fallet dåprocent I vård-ett ett annat. en
förloratcentral 20 besökarnahade vårdcentralprocent i närhet-öppnatsav en ny

frånBortsett Malmö verkar dock inte landstingenha någonlättillgängligen. sta-
tistik på överströmningmellandet landstingetsvårdcentraler. tjänste-Deegna

intervjuatshävdarmänsom att:
Överströmningenmellan landstingets vårdcentraler liten.äregna-

patient-De och betalningsströmmarnagår tillstora försäkringskasseanslutna-
privatläkare i centralorternaMalmö och Göteborg. Detta sammanhängertroligen
med dessapatienterförlägger sinaläkarbesökiatt anslutningtill arbetsplatsen.



36

Även dennavårdcentralpresumtivapatienter.lokalaDärmed förlorar deras
överströmnings-besök.förhållandetill det totala antalet Dessaliten iström är

vårdcentral.önskan bytakan finnasdock detdata tyder attatt en

till producenternaErsättningar
budgetstyrda,dvsfortfarandevårdcentralernalandsting studeratsdeI ärsom

omfördelaslandstingen.patienter inom Däremotföljer inte pengarresurser
lands-vård iinvånare landstingsökerilandstingen annnatmellan ettettom en

Älvsborgs medprestationsba-införs underlandsting 1993länsting. I systemett
kostnaderna.de totalamotsvarandeersättning 20 30serad procent avca -

nedläggningNyetablering och
läkare ellerfriståendenyetableringinteLandstingenkan sägasuppmuntra av
valetframhålla sedan 1991dock viktigtvårdcentraler.Det attär att av-mannu

vårdcen-landstingenochbetydaforkommahusläkarreformenkanvadvaktat att
lista-princip skallialla medborgareförslaget innebärEñersomtralema. att vara
pati-varjeockså husläkarenforFörslaget innebärläkare.hos bestämdde atten

genomsnittikapiteringsersättningen, vän-visst belopp,förfogar över ett soment
vård.för dennakostnadernatäckatas persons

kostnaderbrukarinjlylande. Effekter påområdesstudiestuderadesdennaI
undersökningen intemedarbetetinte heller. Ikvalitet studeradesoch

någratendensertill segregering.
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4 Sammanfattning och slutsatser

Allmännaförutsättningar
Innan de övergripanderesultatenfrån våra områdesstudier såskapresenteras
någraallmännaförutsättningarpekas viktigtDet kommaihågut. är möj-att att
ligheten välja betraktas värdefullatt den inteäven används.Idag docksom ärom
kunskapen hur dennavalmöjlighet värderasliten.om

Det ocksåviktigt kommaär ihåg det finns möjligheteratt väljaatt producenteri
mångakommuneroch landsting dessainte skapatnågotäven valmöjlighets-om

Många kommunerharsystem. andelforäldrakooperativat.ex. daghemstoren
de har valmöjlighetssystemutan att i denett mening valts i dennarapportsom

for barnomsorg.

Brukarnas kännedom välja och altemativensrätten att egenskaperom
deI kommuneroch landsting studeratsoch där infört valmöjlighetssys-som man

har for alla tjänsterbörjattem, informerabrukarna de harman ochatt rätt
möjlighet välja mellanolika producenter.att Stockholmslänslandstinghar låtit

studie i vilkengöra utsträckning invånarna medvetnaen av möjlighe-ärsom om
välja vårdcentral.ten Studienvisadeatt endast 50 invånarnaatt iprocentca av

länet kändetill denna Detta denrätt. endastudieär har funnit hur mångaav
medvetna deär har välja.attsom rättom att

Vi har ocksåfunnit brukarna valmöjlighetenatt värdefull och de ianser att väx-
andeutsträckninganvändersig den.Totalt det dock fortfarandeärsettav som
utnyttjar den. finnsDet emellertidenstakaexempel möjligheten väljaatt att
fått effekter for enskildastora producenter.I Malmö finns exempel vård-
centraler bådeförlorat och vunnit till 20 patienter.som procentupp

Information till brukarna alternativensegenskapersaknasidag helt.om nästan
Ingen de kommuner studerathar sålängegivit sinaav än brukare systematisk
information producenterseller tjänsterskvalitetsegenskaper.om I bästafall finns
forteckningar skolors lägeoch profilering. Det sammanhängerav förmodligen
med i de flestakommunerfortfarandeatt saknarriktlinjerman eller policies för
vilken kvalitetsinfonnation skatillhandahålla.somman
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för skolor.informationspolicyskolförvaltningenutarbetatharStockholmI en
genomsnittligaresursförbrukning,uppgifterinnehåller kravbl.a.Den om

övrigt detcentrala Föroch resultat ärgenomsnittsbetygklasstorlekar, prov.
kvalitetsundersök-systematiskatillfåtal funnitfalli litetendast ansatserett

i Stockholm,barnomsorgsvalsmåbarnsföraldrarsundersökningningar. En av
missnöjdamedkommunensföräldrarnaintervjuadedefann 73 procent varatt av

önskarbrukarekan tydabarnomsorgsalternativ,vilketinformation att merom
alternativen.information om

brukarnaegenskapertillalternativenstillhandahålleninformationOffentligt om
jämförsresultatmått spridsochförstfrämst detönskvard. Skälen är närär attar

från deskiljer demvadfår signalertydligakanproducenterna pro-somomsom
kvalitetskonkurrensförförutsättningviktigbattre. Dettaducenter arär ensom

och baserasunderlättasalternativsökandeefterSamtidigt kan brukarnas
fakta.korrekta

skullemedborgarnai första handsig inteinformation grundarBehovet attav
utvärde-forskning ochöversiktenalternativ. Ifinna braoförmögna att avvara

lite informa-välja medbrukare kanvisarstudier ävenring attpresenteras som
finna braklararbrukaretvå tyderfunnit studier atttion. Vi har att pro-som

exempelkvalitetsinformation Dessasystematisktjänsterducenter ävenutanav
tilldet, istudiervisardessasjukvård skola.från och En mosatsattkommer enav

svårareskulle halågutbildadetveksamt änföreställning,utbredd ärtom. om
dehavarittill detta kanskälskickliga läkare.Ettvälja atthögutbildade an-att

andravisarläkare.andra Denrådgivarevid val attallmänläkarevändesin avsom
frånvaldeoch rykte,användatroligenSkottland,föräldrar i statusattgenom

medhögre.till skolorgenomsnittsbetyggenomsnittligtmedskolor sämre

vik-alltid bättre.inte Detinformation ärdras ärkan slutsatsendettaAv att mer
behö-brukareinformationvilkenuppfattningvälgrundadhatigt somatt omen

informationssprid-offentliginte kandeoch sätt änannat genomsomver
in-väljsspridningsvägtidpunkt ochocksåviktigt valet attning. Det är att av

behovssituation.når brukareniformationen rätt

mellanvarierardemlämpligasteinformationsbehovoch de mötasättenattDessa
inomvalbroschyrerspridningMassivvård- och omsorgsformer.olika omav
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primärvårdberör förmodligen bara del befolkningenvid viss tidpunkt.en av en
äldreomsorgenInom kan dessutominformationsbehovetbehövakompletteras

med ombudsfunktion, hemtjänstassistenteller motsvarande,en att en som
hjälperde äldre behöverdet, i valet och utformningen kraven produ-som av
centerna.

Brukarinflyltrnde
områdesstudiernaI har funnit exempel strategierfor redaatt tanya

brukaresönskemål tjänstensinnehåll. flestaDe tjänstemänhänvisartillom eta-
bleradefora for kommunikation medbrukarna, föräldramöten.Det intetex är
heller säkert alla brukare vill använda tidatt till påverka verksamhet.attmer en

studieEn småbarnsföräldrari Stockholm visade dessainteav intresseradeatt var
medverkai verksamhetenvid daghemmetatt de ville ha insyn.av Där-attmen
ville de kunna daghemmetemot barnethadenågot problem.vara om

forFormerna reda föräldrars önskemålböratt ta därför flexibla och i all-vara
mänhetkräva småinsatserfrån brukaren. formDen vanligenväljs inomsom
barnomsorgoch primärvård enklaenkäterförär exempel områdesstudierna.se

mångaFör former tjänster kan inflytande tjänstensutformning denav vara
viktigaste formen valfrihet. I äldre och förståndshandikappadeav omsorg om
kan därför fokusering möjligheten välja mellanproducenterriskeraen att att
ledatill andra,för de berörda,viktiga kvalitetsdimensioneratt forsummas.I en
undersökning äldresprioritering kvalitetsegenskaperfannav äldreav attman an-
såg kontinuitet och kompetensatt hospersonalen viktigare inflytande.änvar
Våra områdesstudiertyder också prioriteringen väljaatt produ-rätten attav

lett till andrakvalitetsaspektercent hamnatiatt skymundan.Det sigyttrar t.ex.
kommuner utvecklatatt valmöjlighetsmodellergenom sällanutvecklatsom nya

former för brukarinflytande.Det sig också arbetetyttrar medattgenom att
konkretiserakvalitetskrav och kriterier för uppföljning och utvärdering inte
kommit sålångt.

Nya producentersätt att ersätta
Det vilket utformarsätt regler för ersättningtill producenterkanman inya
hög grad påverkaincitament till nyetablering,kostnadseffektivitetoch kvalitets-
forbättring. Amerikanskaerfarenheter vårdhemfor äldrevisar utform-av tex att
ningen ersättningentill vårdhemkan ha betydelserav for vilkastor resultat som
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resultat ochknytningenmellanviktdetnås. bakgrundendenMot är stor attav
genomtänktersättning sätt.görs ett

begränsade detsåområden längeinom dessa ärerfarenheternaEñersom än är
däroch barnomsorg,skolaerfarenheter Förfölja deocksåviktigt görs.att som

i val-ersättningtill producenterregler forenskildakommunerkonstrueratnya
innebärtvå extremlägen.funnit Det görharmöjlighetssystemen, att manena

behåller rela-andraså möjligt, detplatsbidragetelev- eller attstort enmansom
exempelvislokalkostna-förutsättningar forutjämnakunnativt del forstörre att

behov.medsärskildaoch individerder

böridealtlokalkostnader.Ettersättningenfordel reglerna systemviktigEn ärav
samtidigtkommundelari olikaolika mycketkostartill lokalerhänsyn somattta

lösningartvåfunnithushålla lokaler. Vi harmeddet incitament extremaattger
ersättningför lokalerlikaendera.Omförsummatenderar storatt germansom

medlägsti kommundelarliggerverksamheterså detill alla, somgynnas
förbehåller centraltå andrasidanhyresnivåerotillbörligt. attOm resurserman

hushålla loka-medistället incitamentetsåminskarhyreskostnader,täcka attman
ler.

förlokalhyrorsinanågrakommunerproblemharminskadessa översettFör att
ersättning-bådedifferentierahyresskillnader.omotiverade Ettbort sätt attatt ta

får ersättningfås allahushållningsincitamet mot-samtidigtoch ett enomgearna
plus 10i kommunenlokalkostnadernade lägstasvarande t.ex. procentav

procent90varefterlokalkostnaderna,till de högstamellanskillnaden restenupp
lokalkostnader.faktiskaefterfördelas

nedläggningochNyetablering
uppstå inte finnsdetvalmöjligheter skall oöns-förutsättning för är attEn att nya

producenterkansådanthinder ersättsetablering.hinder for Ettkade attvara
friståendeskolorförnyetablering.diskriminerar Rätten att er-sätt motett som

barn-skolor,etablering Inomunderlättatfinansieringharhållaoffentlig av nya
pri-finansieringoffentligtillmotsvarandefinns ingenoch äldreomsorgen rätt av

Socialde-etableringsvillkorenoña kärvareocksåoch därproducenter ärvata
praktikeniområdenhar kommuner ensamrättPå att1992. dessapanementet

deninomhävdartjänstemänfriståendeskolornyetablering.Förbestämmaom
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kommunalaförvaltningen villkoren föratt ochär de kangenerösa bli kost-att
nadsdrivandeför kommuner.

Nyetablering kan behöverinte alltid ledatill variation imen större utbudet.
Erfarenheterfrån barnomsorgenvisar de flestanyetableradedaghemmenatt i
alternativadriftsformer tillämpar pedagogik liknar den användsien som som
offentliga daghem.Nyetableringen skolområdethar varit intensivochmest
har där också lett till variation.större

förutsättningEn för frigöra för bättreatt alternativ de producenterresurser är att
brukarna väljer bort läggsned.I Skottlandsom där haft valmöjlig-ettman

hetssystemför skolor sedan1981hade inte något1990 i fall lyckatsman
åstadkomma nedläggning offentlig skola medvikandeen elevunderlag.av en

Effekter på kostnader
Våra studier bekräftar föreställningen det blir småeffekteratt producenternas
beteende inte decentralisering befogenhetom förändra resursanvändningattav
åtföljs följer brukarnasatt val. Nästanav alla kommunerresurser införsom
valmöjligheter har först gjort producenternatill resultatenhetermedvarierande
grad självständighet.Fleraansvarigatjänstemänav de observeratbe-attuppger
sparingaroch omprioriteringar till följd förändringar i ersättningssystemeniav
riktning prestationsersättning.mot

någraI fall har nivån ersättningartill producenter sådannivåsatts atten
sänktakostnader kunnat uppnås.Vi har barai enstakafall funnit uppgifter om
storleksordningen dessabesparingar.Nackasskolor ha 9sparatuppges pro-

år och Linköpingscent ett skolor 15 tvâ år.procent

Ett problem regler fornär ersättningtill producenterskall utformas hurär över-
och underskott skall hanteras.Om under övergångstidtillåter sig draman en att

frånöverskott de producenter lyckassänkakostnaderna minskarsom mest,
incitament för besparingari framtiden. Samtidigtman kan för belöningarstora

verka stötandeoch ledatill snedvridandeincitament.Sänktakostnaderkan t.ex.
bero tidigare misskötseleller oönskadekvalitetsnedragningar.Kommuner
eller landsting bör därför tidigt utfästelsergöra begränsadebelöningarförom
besparingar.
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till kost-kan ledadessavalmöjligheteriblandinvändning är attEn motresessom
friståendebidrag tillforinvändningnadsökningar.Denna systemetmotresesnu

forenhetsersättningarkan hamnadå pekarskälskolor. ärDe attmansom
samtidigtskolkapacitetöveretableringdå ledatillnivåer. kanhöga Det aven

personaloch lokalerståendemedblirskolorkommunens sommanegnasom
försiktigbör därförunderutnyttja. Statensikt tvingasåtminstone kort vara

förfriskolelagen,medmedel, i likhettill offentligarättigheteretableramedatt
nivåer.höga

prestationsbaserademednackdelarför- ochvårdendiskuterasidaghelaInom
produk-ökadeffekterkanvisar dessaErfarenheterersättningar. storaatt somge

ifinns detbeskrivskorrektprestationerna ettOm inteminskadeköertivitet, etc.
dels föröverutnyttjande,fordock riskerersättningssystem attprestationsbaserat
diagnosgivende fordelsförbehandlaför ofta,får incitamentläkare attatt en

får incitamentpatientersamtidigtkostsam attbehandlingenonödigtgör som
iinfonnationsövertagläkarnahartill dettaSkäletönska är ettsig attmer.

därför kostsamtbehandlingarna.Det styraomfattningen är attbeslutet avom
vården.inomresursanvändningen

160199293:prop.i husläkarsystemetproblem hardessahanteraFör att man
%20-30inte skallersättningarprestationsbaserad änutgöraföreslagit cameratt

skall%ersättning. 70-80 utgörastotala Restenhusläkarens er-av encaav
patienterna.ålderhosexempelvisberoendekancapitasättning göras avsomper

mellanbalanserarÄven presta-därförvårdcentralerbör sättersättas ett som
individersättningenutfommingenindividersättning.Vidtionsersättningoch av

socialahänsyndemografiskaochbör tas.även

kvalitetEffekter på
ikvalitet kan förbättrasvilket tjänstenstvå ettskiljaviktigtDet sättär att

såkanÄven sin kvalitetförbättrarproducentingenvalmöjlighetssystem. enom
alterna-väljatjänstpassandebättre ellerbrukare attenskild engenommeren
till kva-ledavalmöjlighetssystemfungerandedetta kantiv producent.Utöver ett

litetskonkurrens.
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dock viktigtDet förstå valmöjligheter i sig inte räcker for nåär bättreatt att att
Bådekvalitet. brukare och producenternamåstedessutom kunskap vilkaom

producenter bättre och vilket de det. då kan brukareär Först väljasätt ärsom
bättre alternativ och producenterkan försöka imitera och överträffa deett pro-

ducenter föredras brukarna.Därför det viktigt resultatmåttgodaär attsom av
sprids jämförs.och

områdesstudiernaI skola har observerat första för mångaskoloratt ett stegav
försöka formulera pedagogiskinriktningär eller profilering sko-att en egen av

lan. Amerikanskastudier refererasi forsknings- och utvärderingsöversiktensom
hävdarockså framgångsrikaskolor ofta karaktäriseras tydlig profil,att av en
enighetoch kring det syftet. Arbetet med profileraengagemang attgemensamma

mångasig kan i fall leda till medarbetarnablir medvetna olikaatt mer om
kvalitetsdimensioneroch brukaresönskemål.

Vi har inte funnit försök i Sverigefölja sänktakostnaderlett till för-att upp om
ändradkvalitet. har ñmnitDäremot studier refererade i översikterna bådeav
skolor och barnstugor visar de förbrukar inteattsom systema-som mer resurser

nårtiskt bättre resultat. Ett undantag barn med särskildabehov i daghemiär so-
cialt områden.utsatta

kan ocksåDet svårt for producenter förändra såsig, de bliratt attvara mer
attraktiva, for brukaren väsentligakvalitetsdimensioner påverkbara.Enärom
observationfrån studier val till skolor i Skottland de skäl föräldrarär attav som

till de väljer skola sådana svåra påverkaatt förär äruppger en attannan som
den skola väljer bort, farlig eller olämpliga kamrater.resvägtexman

Segregerirzg
områdesstudiernaI frågathar tjänstemän någrade märkt tecken attom

införandet valmöjligheter lett till ökad segregering.Vi har dock inte i intervju-av
fastslagit definition begreppetsegregering. sociologiskI litteraturerna en av

t.ex. OlssonHon 1992 definierassegregering frivillig eller ofrivilligsomen
leder till befolkningsgrupper ifrån varandra, kanatt Detprocesssom separeras

ske grundval social inkomst eller tillhörighet till eller etniskstatus,av ras
el. dyl, En separationkan naturligtvis bådeönskadoch oönskadgrupp vara

beroende den uppstår och frågar.när vem man
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vardagsspråket segregeringvanligtvis oönskadåtskillnad.förknippas medI en
individeråtskillnad kan oönskad,skulleEtt exempel som vara vara om som

priviligierade, inkomstmässigt,i kraft sina inkomster kunderedan t.ex.var av
till och därigenomskullekunnaförstärka sin priviligieradesökasig skolasamma

eller åtskillnadi skolansvärld dock inteställning,Vad önskad oönskadär ärsom
alltid självklart. har okontroversiellt ha elitskolor för idrottDet t.ex. ansetts att

musik motsvarandeskolor for svenskaeller matematik väcktoch medan
motstånd.

följd valmöjligheterverkar allvarlig förRisken for ökad segregeringtill merav
primärvård. Skälet till dettaskolor och barnomsorg för äldreomsorgoch ärän
i och resultatenanvändningen skola och barnomsorgsker attatt somav grupp

Därför det finnasanled-uppnåsi utsträckning beroende kanärstor av gruppen.
varfor valetfastavikt vid vilken denneskall deltaning för brukarenatt grupp

i valet, Konsumtioneneller daghemspersonalblir bara komponentlärare avenav
primärvård brukarenskerdäremot individuellt vilketäldreomsorgoch gör att

bemötande.producentensskicklighet ochkan koncentrerasig

tätortsområdenmedhög andeliför ökad segregeringtordeRisken störstvara
Skottland vi-frånandelinvandrare.Erfarenheterlåginkomsttagareoch eller hög

ornrådesstudiervårasådanaområdenförlorar skolor flest elever.just i Iattsar
tillpå, segregeringstendenserpåståenden enstakaexempelhar funnit ochom,

motverkaseventuellainförandet valmöjligheter. Samtidigtföljd segrege-av av
bådeönskemål, för barnomsorgringstendenser starkt observeratett somav

anledningfinns detskall finnasi närheten.Därföroch skola, producentenattom
segregeringstendenserför daghemdärha handlingsberedskap skolor ochatt

visa sig.börjar

två harområdesstudien skolor kommuner de tendensertillI att settom uppger
områdesstudien har ingaökad segregeringi sinaskolor. barnomsorg dockI av

Stockholmsfciräldrarobserverats. studie sommotsvarandetendenser I aven
forsknings- och utvärderingslitteratur fann interefererasi översikten attmanav

för det finnasföräldrar de valde visst daghem skulleattspontant att ettuppgav
lämpligare kamraterdär.
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Valmöjligheter kan dock minskaden segregering redanfinns till följd bo-som av
endemönster.Det kan ske eleverfrån området.ex. med andelettom stor
låginkomsttagare möjlighet i skola i bostadsområdeatt högin-ges etten
komsttagare.

Ett antal omständigheterpåverkar valmöjligheter leder till ökad segregeringom
eller En olika skolor tillåtsär olika avgifter. Att skolavgiñerom ta ut kan leda
till ökad segregering uppenbart.Idagär dock möjlighetenär för offentliga och
friståendeskolor avgifter begränsadeatt i lagen.ta ut En i vilkenärannan
utsträckning lärare kan och vill byta skolor.

Om möjlighet välja skola eller daghemskulleatt ledatill omfattandeomflyttning-
bam finns risken detta drabbarskolor ellerar av att daghemmedhög andelbam

till föräldrar med låg inkomst eller utbildning. I förlängningenskulle det kunna
ledatill sådanaskolor får svårtatt behållabam. Detta kanatt ledatill ökade
kvalitetsskillnadermellan skolor och daghem. sådanEn effekt ocksåhasägs
observeratsi utvärdering det skotskavalmöjlighetssystemet.en Omav per-

åsonalen andrasidani första handväljer skola medhänsyntill arbetsklimatet
och ledningensförmåga erbjuda stimulerandeatt miljö, såbehöverdet inteen
nödvändigtvis ledatill utarmning verksamheteri låginkomstområden.av

Om fungerandekvalitetskonkurrensutvecklaskanen därför räkna medman att
de verksamheter väljs bort läggsnedoch genomsnittskvalitetensom att de
återståendeblir högre. Det därför inte säkertär valmöjlighet lederatt till ökade
kvalitetsskillnader.

våraI områdesstudier primärvård och äldreomsorghar inte funnitav tenden-
till ökad segregering.Det har dockser saknatstillförlitlig statistik för att göra en

god bedömning effektema. Däremot det inte svårtär föreställaav sigatt ut-
vecklingsscenarierinom äldreomsorgdär individert.ex. medhögre pensioner
skulle kunnaefterfråga exklusiva boendefonner.

Avgifter
Förutom inom denoffentliga skolan förekommer avgiñer inom alla de områden

studerar.Gemensamtför dessaavgiftersom de ligger nivåerär underatt de
faktiska kostnaderna.Syftet meddetta avsnitt peka någraär funktioneratt
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avgiñsfinansierings-högreavgifterförändraavgiñer. Kan atthos t.ex.man
hotassolidariteträttvisa ochmålennåsgrad attutan om

Prisetfunktioner.olikatillskrivs priser säges:marknadssysteml ett
värderingocksåkonsumenternasfor,kostnadernainformation1Bära menom

tjänstenvaran.av,
tillfördelastjänstenvaranocksåsåkommerkostnaden attavspeglarprisetOm2

kostnaden.Prisethögre sägestjänstenvaranvärderar ände konsumentersom
tjänstenvaran.därför ransonera

finansieringsproblemet.då ocksålöserPrissystemet3

Prissystemetinte löser.prissystemetviktigt problemfinns dockDet ett som
olikasubventionerasDärförfördelning.rättvisnödvändigtvisintegaranterar en
sub-motiv tillEttoffentligadegrad annati olika högtjänster systemen.genom

behovfordelningsmål, förekomstenmedförknippat är somventioner, avärsom
vårdskolan, ellertvingaskälvill uppmuntrasocialasamhället ex.ex.av

likabehovdessafinnersjälvaintedetillfredställa,individer ange-avenatt om
lagna.

medförmarknadsmisslyckandenolikafinnasrättvisemotivenkan det somUtöver
samhällseko-tillhandahållsimarknadsekonomisktitjänsten system enettatt

vård kanförebyggandesmittskydd ochomfattning.önskvärd Förnomiskt t.ex.
skulletjänsterdessamotverkaönskvärdforsubventionering att annarsattvara

omfattning.for litensamhällsekonomisktikonsumeras en

både kom-praktikeniavgifter begränsasväljamöjligheter avKommuners att
Likställighets-socialtjänstlagen.speciallagstiñningochmunallagen t.ex.somav

objektivainvånare, inteavgifter för kommunenslikaprincipen kräver omt.ex.
föreligger.skillnader

lika föravgiftlågväljer ärfördelningsskäl sättakommunOm att somenaven
skatter.någotfinansieraskostnad sätt,måste t.ex.denna annatalla genom

Fördeleninkomstrelaterad.avgifteniställetväljerMånga kommuner göraatt
täckaskostnadernakandelinkomstrelateradeavgiñer störremed är att aven

Nackdelenmindremånblirmotsvarandeiskattefinansieringbehovetoch att av
marginalskatteeffekt.då skapar sortsär att enman
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någraföljerHär exempel hur graden avgiñsfinansieringkan ökasutan attav
detta nödvändigtvis hotar välfärdsmålen. barnomsorgenInom i Rimbo i Norrtälje
kommun har låta föräldrar betalamindre fårprövat de tjänstatt närman en som
det kostar kommunenmindre tillhandahålla.Idén bygger kanatt att man spara
personaloch lokaler mångaföräldrar enbartanlitar daghemmetunder delom en

dagen.Poängen därför låta föräldrar baraär använderbarnomsorgattav som
deltid, och därför kostar kommunenbetydligt mindre, lägre avgiñ.avsevärten

En självklar utgångspunkt för avgiñsättning inom äldreomsorg ingenskallär att
från grundläggandeutestängas låggrund inkomst. Däremot detäromsorg av

inte självklart pensionärermedhögainkomster skall kunnaatt sin städning
subventioneradmed till 90 skattemedel. avgiftsprinciperDeprocentupp av som
kan tillämpas för nå bådegrundläggandetrygghet och självñnansie-att störreen
ring tjänster mindre grundläggandekaraktär inkomstrelateringoch diñe-ärav av
rentiering avgifter med avseende tjänstensinnehåll. SandvikenI harav man

detta differentierat avgifternasåsätt grundläggandeomvårdnadsbehovatt
maximalt kostar kronor i månaden,100 medanstädningkan kosta till 200upp
kronor i timmen.

Förslag
En de viktigaste iakttagelsernai vår frånvaron saklig informa-av ärrapport av
tion till brukare olika producentersoch tjänstersegenskaper.Dettaom trots att
det i del kommuner och landstingändåproducerassådaninformation för in-en

bruk. Därför detternt angeläget tillstånd rekommendationertror äratt att
vilken information offentliga huvudmäntyp bör tillhandahålla.Sådanaom av re-

kommendationerskulle kunnautarbetas berördastatligamyndigheteriav samar-
betemed kommuner och landsting.

iakttagelse vårEn i ersättningsvillkorenförär alternativaannan rapport att pro-
ducenterinom barn- och äldreomsorg, primärvård, varieraräven mycketmen
och de kan verka avskräckandeför nyetablering.att Det därför värdefulltvore

utreda möjligheten underlättaatt nyetableringinom äldre-att och barnomsorg
förändrad lagstiftning, i likhet medfñskolelagenochgenom husläkarla-en som

skulle privata daghemoch äldreomsorgsproducenter delgen, ge rätt att av
kommuners förslagEtt med innebördbereds detta skrivs iresurser. när
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arbetetbarnomsorgslag.med IsambandmedarbetetiSocialdepartementet en ny
underlätta for äldreskallförbereds förlagSocialtjänstlagmed attett somen ny

hemkommunen.denerhålla i andrakommuneräldreomsorg en egna

Kommunför-producenterskariktlinjer för hurfinns behov ersättas.Det ett av
rekommendationerför skolan.Ettsådanautformat1992 har redanbundet

for och äldreomsorgen.riktlinjer finns barn-liknadebehov av

enskildaförkostnadersvårt effekternagenomgående bedömaDet är att
landsting för-ochverksamheteri kommuneroch helaproduktionsenheter av

kostnads-riktlinjer forvärdefulltmycketändringar olika slag.Det omvoreav
underlättautarbetasförresultatenheterkundeexempelvisredovisningför att

förförutsättningbåde viktigkommuner.inom och mellan Detjämförelser är en
med kommunertillåts konkurreradebedömaskall kunnakonkurrenteratt om

fråninformation medborg-legitimt kravvillkor, ochlandsting likaoch en
effektivt.bedrivsverksamheterkommunensvill bedömasom omare

valmöjlighets-segregeringsprocesserkompliceradevikt deDet är somstor attav
landstingsochkommunerstill följs ochupphovkan komma attattsystemen ge

valmöjligheterriskenmedallvarligaste ärmotåtgärderstuderas Denvidtagna
eller daghemnågra vissaskolori fallredanobserverattendensen attsom

och ungdomar,Dethögpresterandebarnsvensktalandeellerflyktdrabbasav av
ochinformationdentillsynsmyndigheterharochmycket viktigt kommunerär att

sådanamotverkaochi tid upptäckaförhandlingsberedskap krävs attsom
tendenser.

for-sänkasskulle kunnakostnaderoch landstingensKommunernas genomen
modell förKommunförbundetharavgiñsfinansiering.ändrad presenteraten

Föräldreomsorg.Dessamodellinom kortochbarnomsorg presenterar cn uy
kostnad-relaterastillutsträckning idagavgifternai högreinnebärmodeller änatt

intetjänster devälja bort aspekterincitamentbrukarnaDetta att somavgerer.
inkomstrelatcradevilketavgifternaSamtidigt ärtillräckligt högt.värderar görs

låga skainkomsterindivider medfamiljer ochmåletför säkranödvändigt attatt
också hän-äldreomsorgenavgiñsmodellenförråd användatjänsten.I tasha att

med kostnadernai taktavgiften inte ökarbehoven,till omfattningen attavsyn
behov.individ har ett stortom en
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fördelEn meddessaförslag brukarnaär tydligareatt informationges närom en
variant tjänst kostar än variant.av en Försökenmedmera avgifterenannan nya
bör fortlöpande följas for kunskaper vilkaatt avgiñsformerupp blirge om som
framgångsrikai öka graden avgiñsfmansieringatt negativafordelnings-av utan
konsekvenser.

inledningenI till denna påpekadesdetrapport det viktigt haatt är helhetsatt en
på förutsättningarnaför nåmålensyn bakomatt strävandenaefter ökadevalmöj-

ligheter. I fortsatt arbetemed åstadkommaett möjligheteratt for nå ökadatt en
och effektiv behovstillfredställelsei välfardspolitikenmer måstestyrmedlen
nationell lagstiftning;och lokal nivå integreras.Dessastyrmedelär kom-t.ex.

och landstingslokala regler, inriktningmuners och avgränsning myndighets-av
utövandeuppgiñer, ersättningtill producenteroch information till brukare om
olika producenter Det är samlato.s.v. ett överlappningengenom grepp som av
politiska mål och möjligheter kan överblickasoch lämpligakombinationer av
styrmedelväljas.
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SkolorOmrådesstudie:5

StatskontoretPyddoke,Rogerav

Inledning
det kommuner11993 7KommunaktuelltpubliceradienkätEnligt somvarnren

harjag in-dessaunder Avtill skolan 1992.kundvalellervalmöjligheterinfört
dessakommunerförst under 1993.Föri praktikenTvå börjardemtervjuat av

därytterligare kommunerfunnit 3harjagkortfattade. Däremotintervjuernaär
valmöjligheter.införtman

måstekännabrukareområdesstudiervårautgångspunktenför ärförsta attDen
reelltskallvalfrihetenegenskaperalternativens ettvälja ochtill rätten att om

skolförvaltningenfrågat tjänstemäninomområdesstudieharjaginnehåll. dennaI
informa-bedömasinabrukare. Förinformeratkommuner atthur deras omom

sådanfrågatjagutnyttjats harvälja hargått fram ochtionen rätten att omom
segregeringstendenser.uppmärksammatfrågat desärskiltharstatistik. Jag om

skallval detbrukamasmåsteföljautgångspunktVår andra är att ompengar
frågatdärförharbesparingar.och Jagkvalitetsförbättringartilluppståincitament

dokumenteraoch söktresultatenheterinförtdetjänstemännen pengaromom
någragjortharkommunernaintervjuadedebrukamasval.Ingenföljer sys-av

några kommunernaharkostnader.Däremotföljaförsöktematiska avatt upp
kvalitet.försök bedömaolikagjort att

skyldigadeför alla kommunerförutsättning gäller ärär attEn somgemensam
grundskoleeleverför kommunensgenomsnittskostnadenbetala85 procentatt av

kom-förutsättningfriståendeskolor. är attEngodkändatill gemensamannan
gällerkravskola.närbelägen Dettaimåste barn rätten attgarantera enmunen

friståendeskolorna.dedock
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Linköping,

telefonintervju medDiana Torenstam den 1410 och 22 och Dan Ekenstiema
32 och 13

Information
Linköping informeradeinför höstterminen 1992i brev medvalblankett föräl-ett
drar möjligheten välja skola.Det leddetillattom 46 12.000valdeatt av attca
byta skola. Av dessa har några46 bytt bostad. Inför valet till höstterminen1993
har bam- ochg ungdomsnämndeninformerat välja skolarätten och deattom,
olika skolornaseventuellaprofileringar i sidig24 broschyr. Skolornahar i denen
oña formulerat vilja till profilering. Diskussion försen användaatt t.ex.om
nyckeltal for informera skolornasatt Änprofilering och kvalitet. såom längehar

inte kunnatfinna för vilka mått såman i fall bör användas.normer som

Ersättningsform
Linköping använderfrån och med 1993 bidragssystemmedett stadievisnor-
meradersättningi enlighetmed kommunförbundetsmodell Kommunförbundet
1992. LinköpingI innebärdet 60att totalkostnademaföljerprocentca av
elevendirekt, ytterligareatt beroendemen lokalkostnader,resurser, t.ex.
fördelastill skolorna.

Skolverksamhetenbedrivs i resultatenheter.44 Man gjorde redantidigt erfaren-
heten det fannsatt intresseförstörre följaett kostnaderatt ersättningennärupp
betalades elev istället förut anslag skola.per genom per

Under 1992och har1993 miljoner50 årligen isparat skolbudgetman ca en som
1992uppgick till miljoner589 kronor. Det torde innebära under två-att man en
årsperiod 15 skolkostnadema.sparat procentca av

Nyetablering ochfristående skolor
Tre skolor awecklades i juni Två1992. dessaåteruppstårhösten 1993av som
friståendeskolor. Dessahar i utsträckning lockatstor till sig elever skullesom
gått i dessaskolor de drivits vidare kommunali regi.om Sedantidigare finns två
friståendeskolor.
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Segregering
utnyttjat valmöjlig-elevernaendasthar 0,7höstterminen1993 procentInför av

musik-kommunensskola. Omkommunal ävenerhållit plats iochheten annan
Därförskola.valde 5,2inkluderasfriståendeskolor procentochklasser annanen

hävdarEkenstiemasegregeringstendenser. attbedömaförunderlagsaknas att
skola.valetförbetydelseverkar hatill skolannärheten störstdet avär som

läggasegregeringstendenserförsökt attharLinköping möta genomI man
bostadsområde.socialtiliggerskolori tungtmusikklasserattraktiva ettsom

skolorna.inverkanlugnandehaDetta enuppges

Nacka kommun,
222-1992Ulfoch Berg1410-1992Fält denUllatelefonintervju med

Valmöjligheter
barnskolaväljaläsårföräldrarinnevarande ettinförlätNacka kommun om

skolorvilkaföräldrarnainformeraläsår.Förpåbörja somskulle att omnyttett
skolorna.presenteradebroschyrskolförvaltningenskickadefinns ut somen

Föräl-intrycketfåttskolpersonaloch attmedföräldrarkontakteri sinaFält har
föräldrar valtmångaintehar attvälja. Däremotmöjlighetenuppskattatdrar att

ochförstaklassama 8blivandedehar 91993Inför höstenskola. procentbyta av
Detdenskola närmaste.valtsjundeklassama änblivandede annanenprocent av

år medanskola ivalde anta-mångaforstaklassarelikaungefärinnebär annanatt
fördubblats.skolavaltsjundeklassarelet annansom

uppföljningochInformation
broschyrsidigambitösi 24inför hösten 1993valetinformeradeNacka enom

förutsättning-Beträffandeskolornaochvalmöjlighetssystemet presenteras.där
följandekan noteras:aarna

inärboendedeprioriterasviss skolatillkommaönskarallaOm intea ensom
behov.särskildamedeleverkommerhandhand. andraIförsta

förutsattdettakommunen attutanförskolaönskar accepterasb Om enman
elev.ersättningkommunsNackaskoladenna accepterar per
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c Barn med särskildabehovhar enligt skollagenparagraf2 till särskildhän-rätt
innebärDet kommunenåtar sigatt centralt bärasyn. eventuellaatt kost-extra

nader detta kan innebära.som

alternativDe erbjuds i broschyrenmedkortasom presenteras Skolornastexter.
profilering varierar. Det finnsexempel inriktning åldersblandadeklasser,
möjlighet till datorutbildning,och där finns också särskildmusikskola.en

Under 1993 kommunengenomföra serviceundersökningavser där föräldraren
och eleverskall tillfrågas hur uppfattar skolansförmåga förmedlaom man att
kunskaperoch färdigheter,personal,inre och miljöyttre m.m.

BrukarinIytande
Sätten låta föräldrar påverka iatt föräldramötenär och kvartssamtal.ston
Kommunenoch skolornaordnar dock i varierandeutsträckningytterligare
aktiviteter och och öppethus.mötensom

Ersättningsførm
Systemetför betalaskolor utgår ifrånatt lagen friskolor innebärom attsom en
friskola har disponerarätt 85att de genomsnittligakostnadernaprocent förav
skolverksamheti kommun. Därför har Nacka kommunvalt låtaen att motsva-
rande skolpeng,följa eleversvalresurser, inomgenom kommunen.en även 15

såledesförprocent kostnaderreserveras skolstyrelse,ledninggemensamma som
och för kunnastödja elevermedatt särskildabehov

förutsättningEn för skolorna skall kunnaatt disponeramedelsjälva sko-är att
lorna sedan januaril 1992 resultatenheter.är

Under kommunenarbetarförnärvarandemed budget innebär 9en som ca pro-
kostandssänkningjämförtcents med 1991. innebärDet elevbidragenocksåiatt

motsvarandemån lägre.Dessabesparingarär har i första handrealiseratsgenom
klasstorlekamahar ökats.att Nacka har dock ocksåminskatantaletspeciallärare

vilket kan ha lett till barn medsärskildaatt behov inte får hjälp tidi-samma som
vilken månI det verkligen sågare. är dockvet man
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Segregering
hyreshusområdenfinnstillvillaområdeni Nacka därnågraställen gränsarPå

observeratområde. harDäri respektive attvarandraliggerskolor mannärasom
överströmningeventuellvillaområdet.i Entill skolankommaönskareleverflera
begränsadedetförtur ochharnärboendeeleverdock kravethindras attav

antaletplatser.

kommun,Vaxholms
Vaxholm, denihögstadieskolanvidskolchefSandelin,medBritttelefonintervju

2810besökdenoch1610

skolor.sig femfördelargrundskoleelever.Dessaidag 760Vaxholm finnsI ca
det baramellanstadium, därbådelåg- ochtvå det ñnnsdärlågstadieskola, enEn

fristå-också1993högstadieskola.Hösten väntasochmellanstadium enñnns en
bli-ochredanansöktlärare,drivaskommerskola Denende att somstarta. enav

någonsig ibefinnerintekommunenskolverket. Trotsgodkändvit attav
år.5minstmålet 20 procentfinansiellkris haromedelbar att sparaman

Valmöjligheter
uttryckade harinvånare rättinformerat attharkommun attVaxholmsI omman
få falltillgodose deförsökttidigareredanharskola.önskemål Kommunenom

önskemål.sådanauttryckföräldrardär

då199394läsåretinförigångförrändock intedrarvalfrihetsreformenDen stora
Däreftersinabam.forvälja skolamöjligheterbjuds manföräldrar avseralla att

stadium.ingångtillvidskallvalet nyttettgörasatt

till föräldrarskallbroschyriskulle utvalfrihetenDen presenteras somennya
olikafamiljernavid deinformationskvällarförVidare anordnasunder 1992.
borde eleverkommerviss skola näraövereñerfrågantillVidskolorna. somen

skola haochutbildningför rätt attNämnden attkommerVidareprioriteras.att
det meningendettaskolan.i Utöver är attsärskildabehovmedeleverplacera

kommervill Detdenvilka elever attväljasjälv skall anta.skolledningen vara
Vax-dessaförutsattutanför kommunen accepterarskolorvälja attmöjligt att

skolpeng.holms
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Brukarizzjlytarzde
Sandelin skolledningenvid högstadieskolanhar bra kontakt medHem-attanser
och skola föreningen. vill dockHon inbjudaolika intressenter hagärna att syn-
punkter skolansverksamhet.

Uppföljning och information
skoladministrationenInom funderar för närvarande hur skall infor-man man
föräldrar olikade skolornasresultat.Ett exempel in-ärmera attom manavser

formera högstadieskolanhar bättre resultat i matematik riksgenom-att änom
snittet. För närvarandefinns dock inga konkreta planer sig hur skolorvare
skall utvärderas.

Ersättningsform
valfrihetenDen bygga skolpeng innebär isträvatnya attavses atten som man

såhög utsträckning möjligt låta kommunensskolresurserfölja elevernatillsom
respektiveskola. Konkret betyderdet skolpengen genomsnittatt utgörs ettav av
kostnadernafor varje stadium. detta ingårI lärarlöner, hyror, övrig personal,
måltider, läromedel. Vaxholm skolmåltidsverksamhetenI utgör resultat-en egen
enhet.Skolorna betalarockså sålänge bidrag 3 bruttokost-än ett procent av
nadernaminus hyrornatill central serviceenhet.Vaxholm har försökt reduceraen
skillnader i hyreskostnader utjämnahyrorna mellanskolor.tex genom

delEn behållsocksåcentralt for sk skall inne-ettresurser resurscentrumsom
hålla Skolläkare,kurator, psykolog, elevassistenteroch andragemensamma

for stödjaelevermedsärskildabehov. Vidare arbetar förattresurser attman
fram kan lösavissa skolfrågor.en personsom gemensamma
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Göteborg,
Stig Kelmeling den och 32 denintervju med 1610-1992 Lars Hanssonsamt

kommunfullmäkti-dokumentation Göteborgs162-1993 kompletteradmed om
beslut skolpengsystem.ges om

Valmöjligheter
från vilket innebarhösten skolpengssystem,Göteborg tillämpar 1992I ettman

Målet elevens för-inför stadierväljer skola. förstärka ochföräldrar äratt attnya
till självstyran-möjlighet välja skola. Skolorna skall sedanutvecklasäldrarnas att

inflytande.de enheterdär föräldrar och elever störreettges

har stads-valmöjligheteni broschyr, DärutöverharKommunen presenterat en
väljaskyldighet informera föräldrarnadelsnämndenSDN rätten attatt om

går underlättavaletalternativ finns och hur valet till.skola, vilka För attsom
profilering.pedagogiskainriktning ochmed sinarbetarskolorna presenteraatt

igång.profilering har kommitLitet av

fristående innerstads-många i skolor i Göteborg.går relativt elever AvIdag
detbarnen 15är procent.ca

EliSälllillgál/Ofnl
skolor.för kommunenstillämpas skolpengssystemGöteborgskommunI ett egna

undantagför lo-for elev medavsedd täcka alla kostnaderSkolpengenär att en
särskildabehov.handikappeller andra Deför elevermedkaler och resurser

förutsättningarbehålls utjämning olikacentralt för att avensenareresurserna
skall kunnagöras.

ikostnadernaför elev grund-de totalaSkolpengen idag 65är procent enavca
stads-väljer skola utanför denföljer alltid eleven denneskolan,Den en egnaom

mellanföljer elevenstadsdelsnämndevilket beloppdelen.Däremot avgör som
inom stadsdel.skolor samma

fristående medkommun-skall likställa skolorAvsikten skolpengsystemetär att
framhållitNågra friståendeskolorna har i remissvardeövriga skolor. attavens

klaraflesta demverkar dockbli problem.lokalkostnadernakan Deett avav
skolpengsbeloppet,inomlokalkostnaderna
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Nyetablering och nedläggning
finnsDet idag fristående12 skolor i Göteborg 4 etableratsdetvarav senaste

året. Till hösten 1993 flertal friskolor.startar ett En del nedlägg-nya attpga.
ning den kommunalaskolani områdethar diskuterats.av

Segregering
Valsystemet har succesivtutvecklats under läsåret 199293. Fullt skall detut
fungera från och medhöstterminen1993.Till höstterminen fick1992 elever150
sinaönskemåluppfyllda. När dessaintervjuer gjordes saknadesdet statistik från
de genomfördavalen inför hösttenninen.Därför saknasocksåmöjligheter att
bedömasegregeringstendenser.

Arboga kommun,
telefonintervju medPer Thorstenssonden211

Valmöjligheter
Arboga kommun lät under våren föräldrar1992 till barn skulle börja i forstasom
klasshöstterminen välja1992 till vilken de lågstadieskolor8 de villeav som
skicka sinabarn till. Av dessaligger i5 medantätorten 3 styckenligger milca en
utanför I Arbogatätorten. finns för närvarandeinga friståendeskolor eller planer

sådana.Kommunenatt informeradestarta i februari i1992 tidningsannonser
sinamedborgare dennavalmöjlighet. Av de 165barnenom valde föräldrar till 10
barn skola den deän skulle bliviten annan placeradesom Samtligaannars
dessabarn fick ocksåplats i denvalda skolan.Om det skulle uppståkö till en
skola skall enligt skollagende boendebarnennärmast i första hand.Valmöj-
lighetenomfattar inte de övrigaännu stadiema.

syñeEtt medvalmöjligheten stimuleraskolornaär tillatt profilering. Thorstens-
skolorna i allmänhetbefinneratt sig i inledningenson anser arbetetmed attav

utforma profiler. Dessaprofiler skallegna i denkatalog kommunenpresenteras
sända i februari 1993.Iut exempelavser skolaett kommit lite längreen som

har valt bli miljöskola.att Andraman exempel skolaen är satsaren som
naturstudier och skola boken ien satsar centrum.som
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uppsättningdockprofileringmedarbeteför skolornas ärgrund gemen-En en
uppdragsdokument.i kommunenformulerats upprättatkrav ett avsomsamma

läromedelskolluncher,gruppstorlekar, etc.bl.a. kravformuleraskravDär

uppföljningochInformation
presentationersinadessamedsåskolorna arbetarinformationenBeträffande om

finns ingafebruari 1993.Detföräldrar ispridastillskolbroschyrenför avsessom
ellercentralprovgenomsnittresultatinformeraplaner texatt somom

skolkfrekvens.

Brukarinjlytande
mellan- ochgällatillvalmöjlighetenutvidgar ävengår ochvidare attInnan man

önskemålforäldar har.vilkaundersökavelatså Arboga kommunharhögstadiet
alla föräldrartillskallmed enkätdärförarbetar ut somKommunen somen

sexåringarunder 1993.har

Ersättningsform
kommunförbundetsitagit frammodelldenfördelasenligtResurserna mansom

motsvarandeelevbidragdisponerarskolornadetinnebär ettArbogaprojekt. I att
behållerelev. Kommunenförkostnadernagenomsnittligade58 enprocent av

Ävenskolskjutsar.administrationochövergripandemotsvarandebl.a. resurser
rektorsområdeVarjecentralt. utgörskötsskolbespisningsverksamheten en

principidisponerarrörelsefrihet.Debegränsadrelativtmeddockresultatenhet,
ändå tillletthar denfrihetenbegränsadedenoch lokalerna.Trotslärarresursen

besparingartilllettinnevaranderedan mot-kostnadsmedvetandeett nytt som
skolorgartisationen.imiljon kronorsvarandeen

Stockholm,
22-infonnationschefRos311-1992, EvaHallberg denmedtelefonintervju Lars

33-1993Ason-GustavssonMonica1993

Valmojlighet
skola förväljaStockholmföräldrar ierbjödshöstterminen attinför 1992Redan

systematisktföräldrar rätten attinformerasInför hösten 1993bam.sina ommer
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skola.välja StockholmI finns för närvarande tal fristående20 skolor 4-ett varav
tillkommit hösten5 1992.

Information och uppföljning
Skolforvaltningen har i informationskataloginformerat väljarättenen attom
skola där förtecknas alla skolor grundskolenivåoch eventuellaprofiler nämns.
Skolorna har också finansiellt profilera sig och informerauppmuntrats att att om
sin profilering i broschyrer.egna

Skolförvaltningen har arbetatmed för informera föräldrar;vägartre 1 Iatt en
serie kallade Samtalmöten skolan, i dessahar föräldrar2000 deltagit 2om
Massmedier,3 Broschyrer, bådekommunensoch skolornasegna.

Profileringsarbetetgår handi hand informationsarbetet.med Vid förfrågningen
från kommunenscentralaskolkontor 60 skolorna derunt procentuppgav attav
hadefärdigställt broschyr skolansarbetsinriktning. hadeDessa därfören om
ocksåfattat något inriktningsbeslut beslutetinskränkersig tilläven fort-attom

förut. Ungefärsätta 25 de gång medsom procent formu-att attuppgav var
lera inriktningsbeslut och färdigställainformationsbroschyrer,Slutligenatt har ca
15 inte kommit igångännu med sigprocent profil- eller informationsarbetet.vare

Stockholms Skolförvaltning har ocksåbeslutat för hur skolor skallom en nonn
informera vad de och delvis medvilken kvalitet.presterar skall innehållaDetom

redovisning vilka budgetmedel tilldelats skola och huren dessaav som en an-
ivänts lärare,gruppstorlekartermer och lokaler. skall ocksåDär finnas infor-av

mation betygsmedeltaloch resultat från standardprov.om

Skolornas informationsnorm kompletterasmed från kommunensrapportera
skolinspektörer. Deras pekardock inteegna enskildaskolorrapporter varförut

de inte kan användas hjälpmedelför välja mellanskolor.attsom

frånBortsett de skolor medprofilutbildning tilltre vilka redantidigareman
kunnat söka såsig har 2780 eleverbegärtplats vid skola. Av dessaharannan

kunnat1804 Totalt finns dettas 45.589 grundskoleeleveremot. i grundskola.
Det dock bara elever skulleär börja årkursernai och4 erbjöds7som som
välja. Dessa såledesutgör 15.200.Därmedkan sägaca att:man
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1804h780
kundevalde 15.200 1215.200 18 tasprocentprocent

ochskola emot.annan

konsekvenshandskola detta i förstavaltde elever attAv är avenannansom
hemspråksklasser.eleverönskatdessa

Brukarinjlytande
sin verk-möjlighet själv bestämmabudget ochhar överVarje skola atten egen

rådgivandeberedandeochändamålhar varje skoladettasamhet.För ett organ;
representerade.finnspersonalförvaltningsrådet, föräldrar ochdär elever,

Ersätmingsform
befogenhetharresultatenhetvarje skola attUtgångspunkten utgörär att somen
innebärElevbidragenvill användasinahur den attbesluta resurser.egnaom

elev-elevensval.läromedelföljer Dettalärarlöner ochmotsvaranderesurser
för grund-kostnadernagenomsnittligadebidrag 52 procent enmotsvarar avca

behovmedsärskildafor eleverför lokaler ochskoleelevi Stockholm.Resurser
ordning.fördelasi särskild

grund-genomsnittskostnadenförerhållerlagenliga85Friskolorna procent enav
Stockholm hävdariHallbergstadiumdet gäller. attvilket Larsskoleelevoavsett

förmånliga.lågstadierfor friskolornasvillkoren är

Besparingar
ekonomi, då inte varitsvårt effekternaockså bedöma systemetDet är att

årigång helt ännu.ett

Segregering
skoldirektören i241 kommenterarDagbladetdenintervju för SvenskaI en

Sven-Åke segregeringiförbedömariskensvårighetenJohanssonStockholm, att
såhär:valmöjlighetentill följdskolorna av

svenskaföräl-flyr deBlanddock redantendenserkanVissa annatse nu.man
kanskeskulleområdena,vilketfrån invandrartätasina dedrama med barn man

håll.frånocksåvinkla detolyckligt. kanMenbetrakta ett annatkunna mansom
hyresområdei lägenheterirådhar bointeföräldrar ett stortDe änatt annatsom
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kan ändåvälja skola for sinabarn håll. Vilket elleren annat är sant osantsom
jag inte, det något framtiden fårvet är utvisa.som

Såhär skrev skolinspektörernai Stockholm.Föräldrar...foredraren pla-av att
sinabarn i skolorna i Spångaoch Bromsten framför Tenstaskolorna.cera

Dessutom det i allmänhetdeär svenska barnen flyttar till Spångasidan,som
vilket ytterligare ökar andelenelevermed modersmål svenskai Tensta-annat än
skolorna. Såsker uttunning den elever skastå for denen svenskaav grupp som
språkmiljön i dessainvandrartätaskolor.

Ett statistiskt underlagfor bedömaeffekter valmöjligheternaatt saknas såänav
länge.

Helsingborg,
telefonintervju medGunvor Larssonden21 1

Helsingborg låta föräldrar välja skola infor höstterminenavser 1993, finnsDet
38 kommunalaskolor. friståendeEn skola har fått tillstånd Skolverket tvåochav
ytterligare Efter årsskiftet gårär väg. med katalog därutman en systemet
och skolorna Man arbetarocksåmedpresenteras. skolpeng.Detaljernai dettaen

dock fastslagnaär än.

Vänersborg,
telefonintervju medGuy Malviker den 14l0

Vänersborghar inte igångrullat medmed sig valmöjligheteneller detvare nya
elevbidraget.Det skall sketill hösten 1993.
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Sammanfattning

kvalitetvälja och skolornasInformation rätten attom
infor höst-försöksmässigtstartadesomjag studeratvalfrihetssystemenförstaDe

förstasamtidigt deigång inför hösten 1993kommerterminen Flera1992. som
utvecklats.

har in-valmöjlighetssystentochstuderatsAlla de kommuner startatettsomsom
och kon-omfattandedessaplanerarvälja skola. Allaformerat rätten att merom

försökeni samspelmedarbeteskeralternativen.information Detta attkret om
elev-tillhar 12dessakommunerprofileringarcIfinna lämpliga procent avupp

till andraskolor denantagitsvalt och närmaste.änerna

föräldrarredaninformerarstuderatenda de kommunerStockholm är somav
genomförastandardprov.Nackafrånresultatbetygsmedeltaloch enavserom

och elever,föräldraruppfattasskolornaserviceundersökning hur t.ex.avom
kunskap,förmåga förmedlaskolornas att

Brukarmjlyilarzde
har iskolan.ArbogabrukarinflytandeinomexempelfunnitharJag ennya

Stockholm harönskemål skolan.frågat derassexåringsföräldrartillenkät om
informationsmöten.anordnat serieen

ersättningsformerNya
förstoftavalmöjlighetssysteminförainfon ellerhar görKommuner avsersom

införandetOña bedömsresultatenheter.rektorsområdentillskolor eller att av
Linkö-tvåkostnadsmedvetenhet. kommunerItillresultatenheterleder större

besparingar.tillersättningsformenletttjänstemänArbogaping och attanser
fått intresse förharskolledningarbero större attDetta ettattuppges

effektivt i detanvända systemet.nyaresurser

ersättningsformerharvalmöjlighetssystemtillämparAlla kommuner somsom
tvåurskiljakanval.följer elevens Mandelinnebär extremaatt av resursernaen

genomsnittskostnadermotsvarandeelevbidragelevbidragochmaximaltlägen;
utjämnabehålls centralt förbådaoch läromedel. lägenfor lärare I attresurser
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skillnader i exempelvislokalkostnaderoch kostnaderför elevermedsärskilda
behov.

Det finns känslig balansmellan kunnadra genereradeöverskotten att och att
låta skolor användaöverskotten fritt. Per Thorstenssoni Arboga kan framtidase
incitamentsproblem konsekventdrar helaöverskottet.om man

Nyetablering och nedläggning
Antalet friskolor sålängebegränsat.är än Lars Hallberg i Stockholmnya hävdar

villkoren för friskolornas lågstadieratt förmånliga.Bortsett frånär politisk osä-
kerhet verkar därför inga allvarliga etableringshinderföreligga. I Göteborg och
Linköping har nedlagdakommunala återuppståttskolor friskolor vilket isom
något fall tvingat kommunen lägga eller dra aktiviteterna iatt andraner ner
skolor.

Effekter på kostnader
Flera kommunerhar parallellt med införandet valmöjligheter och elevbidragav
skolpenggenomfört besparingari skolbudgeten. LinköpingI påstår attman man
under tvåårsperiod 15 och i Nackaen sparat procent säger 9att sparatman man
procent.

Effekter kvalitetpå
kommunerI infört valmöjligheterhar mångaoña skolor börjatsom arbetamed

profilering. NackaI har besparingarnalett till antaletspeciallärareavseddaatt
hjälpaeleveratt med lässvårigheter minskat.t.ex. harJag inte funnit något ex-

empel genomförd uppföljning eller utvärdering kvalitet.en Nacka planerarav
dock bådeuppföljning och utvärdering.

Segregeringsrisker
Scgregcringkan lång tid utvecklas.Därförta kan observationeratt efter kort tid
bara antydan vad kan komma Änhända sikt. sålängege en om attsom detär

elever väljer skola dende skulleän hamnatsom flestaen annan Deannars
tjänstemän det därför svårt bedöma självaskolvalet tillföranser att eller min-om
skar segregering.Ett skal till denrisken kan minskasatt dennärhetsprincipär

inskrivenfinns i skollagen. innebärDen de eleversom i det tidigareatt som
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överinskriv-vidföreträdehari skolaplatstilldelatsskulle hasystemet nuen en
ning.

segregeringitilltendensernågraexempelfunnit ettharNackaI parman
ob-hyreshusområden. harDärvillaområdenochgránsområdenmellan man

i villa-hyreshusområdettill skolanfrån iskolanvill flyttaeleverfleraserveratatt
observeratpåstårskoldirektörenStockholmområdet I att entvärtom. manän

statistisktområden.Ettflyr invandrartätaföräldrarsvenskatendenstill att
sålänge.dockriktigt saknasdettabedöma änunderlagFör äratt
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Översikt valmöjlighetssystem för skolor i några kommuner underav
hösten 1992

Linköp. Väners. Nacka Vaxh. Göteb. Arboga Stock. Helsbg.

igångSystemet ht93 ht93 ht92 ht93 ht92 ht92 ht92 ht93

Information - -valmöjlighetom

Överströmning fá°o ca8% l50 12%st- - -
Profilering nja

60%

Kvalitetsmått nej planer nej planer

Resultatenheter

Elevbidrag nej min min minmax max
60% 85% 60% 58% 52%

Besparingar 9% vet vet -15%

Nyetablering 2 l nej 4-5

Brukarinflytande enkät

Noter till tabellen:
och min bidragssystemdär maximeratdemax avser följer elevenochman resursersommin de där behåller relativtsystem del centralt for utjämnastor lokalaman en att

kostnadsskillnader befogade.som anses
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Områdesstudie: Barnomsorg6
LundForskning,EkonomiskInstitutet förLind,Jan-Ingeav
Kerstin Andersson.ochempirisk insamling Torun Teumeauimed stöd av

sammanfattningInledning och1

Helsing-Malmö,skånskakommunerstuderatområdesstudiehardennaI tre
valmölig-två därpå förstaligger dei studienTyngdpunktenSvalöv.ochborg

hadeKommunaktuellt 1 1993 4ipubliceradenkätfinns.Enligthetssystem nren
under 1992.till barnomsorgenkundvalellervalmöjligheterinförtkommuner

ocksåfunnit MalmödockVi harHelsingborg.intervjuat atthar videssaAv
valmöjlig-Även formellaharintei kommunervalmöjligheter.genomfört som

ändå, begränsade.Detvalmöjligheterdock oña änfinnshetssystem exemp-om
vår Svalöv.i studieliñeras av

måstekännabrukareområdesstudiervåraforutgångspunken ärförsta attDen
reelltvalfriheten skallegenskaperalternativens ettvälja ochtill rätten att om

socialförvaltning-frågat tjänstemäninomområdesstudiehar viinnehåll. dennaI
bmkare.sinainformeratkommunerhur derasomen

skallval detbrukarnasmåsteföljautgångspunktVår andra är att omresurser
frågatdärförVi harbesparingar.ochkvalitetsforbättringaruppstå incitamenttill
följersökt dokumenteraochresultatenheterde införttjänstemän resurseromom

val.brukarnas

Sammanfattning
mål barnomsorg-25 %eñer valet 1991Helsingborgoch attMalmö satte avsom

någotSvalöv harslut.mandatperiodens motsva-regi vidi privatskulle varaen
16 %och drygtregi i Malmöi privatplatserantaletmål. Idag %rande 13är av

i olikaprivata daghemandelenHelsingborg varieroch Svalöv. Ii Helsingborg
till 50stadsdelarmellan 10 procent.ca

köan-till kommunensringerdevalmöjligheteninformerasFöräldrarna närom
i Mal-kö ochkommunensförskolorna viagår de privatasvariga. HelsingborgI

får in-sindock deMångaköer.privata daghemmen atthar demö uppgeregna
pågår medarbeteHelsingborgBåde ochfrån i Malmö att tabekanta.formation
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fram profilkatalog kommunenssamtligadaghemforöver informera föräl-en att
drarna valmöjligheten. privataDe daghemmen ocksåhar sin marknads-om egen
föring, bland via informationsbladtill närområdena. Svalövannat I vänderman
sig direkt till de privata vill köa hosdem.om man

HelsingborgI köansvarigpersonal vissaföräldrar endastköar till pri-attuppger
alternativ. Andra föräldrar har redankommunalvata barnomsorgsplats, stårmen

i kö för överflyttning. I Malmö har de privata köer barn.S-lOO Om detegna
beror föräldrarna önskarjust privat barnomsorgatt eller de hoppasatt
plats fortare privat barnstuga svårt Daghem liggerar i områdenatt veta. som
där det råder brist de barnbristenhar mindre köer,Irapporterar Malmöatt trots
och Helsingborg har intervjuade privata daghemuppgivit föräldrar har valtatt

flytta sinabarn från kommunal förskolaatt till deras privata.egen

Den kommunalabarnomsorgendrivs i resultatenhetsformi bådeMalmö och
Helsingborg. SvalövI daghem resultatenheter.är I Malmö har socialnämnd-

valt läggaolika resultatansvar nivåerolika inomatt organisationen.Vissaerna
har slagit flera daghemtill områdenmed Områdeschefstörre och harsamman en
slopatföreståndarñmktionen,medanandrahar kvar foreståndarnaoch har lagt
resultatansvarethos biträdandebarnomsorgschefen. HelsingborgI barnomsor-är

och grundskolan sammanslagenoch sedanuppdeladi geografiskaplats-gen
chefsområden.Vissa sådanaområdeninnehållerendastförskoleverksamhet,me-
danandrahar bådegrundskola och förskola i distriktet. Platschefernahar långt-
gåendeekonomiskt för sinaområden.ansvar

IHelsingborg har samtliga serivcenämnderunder fördelat1992 medeltill försko-
lorna viss barn. Infor har bådel993 i Malmögenom en summapengarper man
och Helsingborg beslutat medelska fördelas bidrag barn.att Plats-ettsom per
bidragets fårstorlek de lokala nämndernabesluta sålange. bådaän Menom
kommunernadiskuterar fastställabeloppet centralt längrefram. Malmöatt I är
tanken bidraget skall lika för kommunalaoch privataatt daghem.stort Ivara
Helsingborg kommer kommunledningen återkrävabidrag utgåtthar tillatt som
servicenämndernaför platser vid mättillfallena icke har varit belagda.Ser-som
vicenämndernafår självabestämmahur devill återkrävandetmedgöra mot
respektive resultatenhet.I Malmö skamätningar ske månadvarje och social-

återkrävasnämndernaska medelför platser.Hur mycket skalltomma som



72

fårSvalöv deinte fastställt. Iofta det skasketillbaka och hurbetalas är ännu
plus detfor lokalkostnaderbidragkombinationprivata daghemmen ettaven

nuvarandestatsbidraget.

Nyforetag-i Malmö.Helsingborginyetableringfor änVillkoren är generösare
värdetilloch utbildninginformationtjänstledigheterbjudsi Helsingborg ettarna

harnyetablering.Däremotunderlättatmöjligen hakr. kanDettahögst 50.000av
nytänkande.någotpedagogiskttillnyetableringsällanlett

ochvia kvartssamtaltraditionellt vissåBrukarönskemål längehanterasän
Helsingborg harii Malmö,nyttjatsEnkäter harforäldramöten. sparsamt men

inställningföräldrarnasfor mätningså piltavleenkätkalladutvecklat avenman
direkt ibrukarintlytandetSvalöv skererbjuder. Iserivcedaghemmentill den

några har enkätervid tillfällenpersonalenoch använts.medsamtal

kostnadsbesparingareventuellauppgifterVi har inga pengsystemen somom
grund förhellerVi har inteplatsbidragen.införandetsambandmed attgjorts i av
och konkurr-valmöjligheternaföljkvalitet tillförändringareventuellabedöma av

ensen.

segregering.fråganväcktintervjuat hardemIngen omav

i Malmö stad2 Bamomsorgen

i köAntal barndaghemsplatserAntal
privatKommunaltprivatKommunalt

daghemper5-1001091011615 17
köerprivata harDe egna

följandeförskolorna fördeladeprivata sätt:De är
Övriga TotaltFöräldrakooperativ Montessori

daghem 49daghem 18daghem 12l9
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Politiska utgångspunkter
Vid ivalet september fick Malmö1991 kommunfullmäktigeborgerlig majoritet
med mandat31 för övriga30 partier. Moderaterna folkpartietoch till-mot är

den panigrupperingenmedstörsta 29 mandat socialdemokraternassammans mot
Om26. vänsterpartietoch miljöpartiet sakmedsocialdemokra-gör gemensam

moderaternaoch folkpartisterna beroendeär från skånepartiet,terna stödav

Kommunstyrelsensordförande Joakim Ollén m sadeföljande efter valet:
Malmöbon skasjälv kunnavälja mellankommunaloch privat barnomsorg,sjuk-
vård, skola och äldreomsorg.För effektiviserade kommunalaförvaltningarnaatt

mångaverksamhetertill resultatenhetergör enheter får konkurrera medsom-
kommunal och privat verksamhet.Vi vår personalävenuppmuntrar överatt ta
sinverksamhetoch citateget. kommunensinformationstidning Vårtstarta ur
Malmö 4 1991nummer

politiskEn valfrihetsrevolution Joakim Ollénsbenämning denborgerligavar
politiken. Den ledningen målet 25 barnomsorgenskullesatte att procentnya av

i privat regi vid mandatperiodensslut. Vid tidpunkten för valet drevs1991vara
knappt 10 barnomsorgeni alternativ regi, de flesta dessadaghemprocent av av

foraldrakooperativ. gångenFörra Malmö hadehaft borgerligt undervar styre var
mandatperioden1985-1988. lösaFör problemenmeddenallt längrebarn-att
omsorgskönerbjödsdå intresseradeföräldrar foraldrakooperativ ochatt starta
drygt daghemi20 alternativ regi startademellan och1985 1988. socialde-När
mokraterna valet hösten fortsatte1988 dennapolitiska linje och social-närvann
förvaltningen genomförde kampanjför foräldrakooperativ i hörde1990en mars

intresserade700 sig.av

borgerligEn viljeyttring efter valet 1991 all barnomsorg startadesattvar ny som
skulle drivas i alternativ regi. Dessutomskulle kommunens personalinomegen
barnomsorgen till verksamhetochuppmuntras över Företagar-att ta startaeget.
skolan startadesijanuari för1992 istöd avknoppningsprocessenföratt ettvara
intresseradekommunanställda. februariI gick med i dags-utman en annons

där de intresserade uppmanades höraattpressen startaegetsom var attav av
sig. Ungefär intresserade100 skickadeeñer informationsmaterialoch kom
denforsta informationsträffen kvällstid.
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fortfarandebild.se Deutbildningssteguppbyggdi femFöretagarskolanär som
ekonomi-två, dedärgår vidare tillinformationsträffenefterintresserade stegär

kalkylen diskuterasberäknasochprojektenaktuellaför deförutsättningarnaska
ändamålet.hyrt in förkommunenvilkas tjänsterutvecklingsfonden,medsedan

Företagarskolan,berättar:ansvarigförGunilla Jansson, ärsom

finnsolika Detköperutbildning arrangörer.ekonomiskerbjuderVi avsom
också igå.utbildning vill Detvälja vilken ärmöjligheterganska att manstora

i dettasocialförvaltningoch detsinkontakt med är stegde ska tastegtre som
har fastnat.de flestasom

tjänstledighet,månaderserbjudsinom barnomsorgenvillDe startaeget sexsom
startbi-ekonomisktNågotprojekt.medsittfå arbetaför tid tilllön, attattutan

likviditet be-förskolomasprivatadeförbättracentralt.erbjuds inte Fördrag att
kommunalatill deintemånad.varje Dettai förskott görsplatsbidragentalas ut

särskil-förhandla framförmågaeñerkanblivandeföretagareVarjeförskolorna.
dyl.startbidragekonomiskttjänstledighetstid,villkorda oom annan

myckethur entreprenörendaghemmetantaletplatserregleras samtavtaletI
föräldraavgiñer. Detsinasjälvahar valtflestaerhålla bam. Deska taattper

nivå medkommun-ligger itillämpa enhetstaxaalternativetvanligaste är att som
kommunalfrånövergåtthardaghemfinns dock.undantag Dehögsta, somens

kommunala Nyabehållasinatidigarelåtit föräldrarna taxor.regi hartill privat
Malmösiliggerdaghem tyngrefår betalaenhetstaxa.Ett ettbarn om-avsom

bam,förföräldraavgiñerinkomstrelateradebehålla ävenvaltrådenhar nyaatt
lågainkomster.förskolan harmånga föräldrarnagrund att avav

ocksåbidragetsreglerassocialnämndenoch stor-mellanavtalet entreprenörenI
barn,kronormaximaltmed 48 000förnärvarandebarn,lek ersätts persomper

lokalkost-ersättningförkanprivata daghemmenhyreskostnadema.Desamt
Överstiger detverkliga hyrandenplats.kronormed maximalt 12 000nader per

Än aktie-de nystartadeliggerlängeersättning.ingenfår daghemmetbeloppet
nivån.under denhyrorbolagens
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Halvvägs till måletpå 25%
Det första privata daghemmetefter valet startadei april 1992startades Ungaav

Fram till och medömar. november har1992 daghemsaktiebolagsexnya startat
och totalt finns alternativt49 drivna daghemi Malmö. Uttryckt i procent av an-
talet bamomsorgsplatser Ännu13 i icke-kommunalär regi. har kom-procent

endastkommit drygt halwägs till målet 25munen procent.

Barnomsorgeni Malmö fördelad femär geografiskasocialnämnder.De fem
socialdistrikten har hand äldreomsorgäven och individ- och familjeomsorg.om
Det med respektivesocialnämndär de blivandeföretagarnahar förhandlatsom

sina Mångaavtal. intresseradeär har fastnatom iatt Företag-som startaegetav
arskolans Vad beror det på Gunillasteg tre. Janssonförklarar:

Jag lågkonjunkturen fler blirtror tveksammaatt gör och awaktar lite.att Dess-
har uppstartningsprocessentagitutom betydligt längretid trodde. Deän som

skulle ha i januari har inte igångkommit förränstartat i september.

Tre fem socialcheferfick frågan varför inte fler anställdainom bamomsor-av om
hade Samtligasvarade det intestartat finns någoteget. intresseblandgen deatt

anställda i regi, grund de hårdareöver alltatt ta ekonomiskaegen av ramarna
inom barnomsorgen. De menade de jobbar i verksamhetenatt märkerutesom
hur sparbetingenhar utvecklats de åren.senastetre

barnomsorgsprojekt7-8 ska påbörjasin starta eget-utbildning inya vinter. Fö-
retagarskolanhar tagit de redanknoppats till hjälp för skräddarsysom attav en
utbildning till denhär På såvis hoppas fler dem vågagruppen. att taman av

och bli sin inom barnomsorgen.steget De redanhar knoppatsegen sexsom av
har lovat ställa frâgekväll dit intresseradeatt kan komma ochupp en svar

sinaspörsmål.

deAv förskolor i privat regi styckenstartat är avknoppningar,sex som tre rena
någondär personalenhar tagit denbefintliga bamstugan.över andraur De ärtre

nybyggdadaghem lades entreprenad,istället förut i kommu-som att startas
nal regi planerat.Totalt har bamomsorgsplatser247 tillkommit i privatsom nya
regi efter valet.
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valmöjlighetenföräldarnaVad vet om
ochi lokalpressenfått rubrikerharprivata daghemmenDe stora som ennya

uttryckte saken:socialchef

barnomsorgsenheternatill delär alla kännaärjust i MalmödetSom nyanu

sig till social-vändertill sinabarnintresserade barnomsorgFöräldrar är avsom
födelsedatum.So-i kö eñerdistrikt de tillhör.förvaltningen i det Barnensatts

för-det finns privatatelefonföräldrarnaviainformerarcialförvaltningen attom
defullständig listaskickarFörvaltningenvändasig, och överdit de kanskolor en

intresserade.till de föräldrardaghemmenalternativa ärsom

existensoch kännertill derasintresserade privat barnomsorgflestaDe är avsom
sig i deraskö-ochtill privata barnstugornasig direkt debrukar vända sättaupp

hari derasköerde flestabarnenintervjuatsDe attentreprenörer uppgersomer.
marknads-via daghemmetsvia ellerdaghem bekantafått kännedom derasom

informerade kommunenshar blivitdel har deföring, vissMen attuppgett aven
köansvarigberättar:köansvariga,En

frågaintevanligenbarnomsorgskönbrukarsig iringer förDe sättaatt uppsom
sålång deeller tid innanfår det kanredaalternativenförrän deefter att ta

kommunalföredrarberor deOm detbarnomsorg.får plats i kommunens att
vetjag inte. Enprivata daghemmeninte till deeller de kännerbarnomsorg att

definns, andradeprivata, berättarvill inte till de sagerdel attatttrots att men
ocksåhos demsig i köskasättaupp

kö-de har tillämpa deköer ochprivata daghemmende rattMalmö harI attegna
följa medbarnensdock valt kommunensflestaharregler de vill. De att system

demellan och barn.Kolangtlenvarierar 5 100 Isyskonförtur.födelsedatumoch
råder fortfarandebrist barnomsorgsplatser,detsoeialdistrikteni Malmöflesta

daghem. distriktbarn till sina Ihar lättgjort de privatavilket har ettattatt
ändåsmå till sinafinns områdethar köerprivataråderbarnbrist, de sommen

beskedeti detta distrikt fickhöll knoppasdaghemdaghem, attEtt att avsom
kö:fler barn i kommunensinte fannsdet
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menade detDe inte någonidé for försöka fylla de plateratt attvar tommaoss
hade. inteFör de hade i sinbam kö skulle inte kunnahitta några.Menom

kort efter det gåtthade med informationsblad områdeti fick såmångautav
kunde fylla de platsernaoch liten köatt tommasvar sex en

De privata daghemmenmarknadsförsig själva. Metoderna skiljer sig allt-
ifrån informationsbladvia till och añischer. pågårdiskussion-Detposten närteve

bamomorgschecki kommunenoch i sambandmeddet ska proñlkata-er om en
log fram där bådekommunalaoch privata fårdaghem beskrivatas sinverksam-
het. katalogenDen skasedandistribuerastill alla kommuninvånare har rättsom
till bamomorg sinabam.

Bamomsorgscheckenhar varit livligt politiskt debatteradoch enligt de borgerli-
planernaskulle checkenha införts i socialdistriktet från årskiñ-ga västraprov

för9293, införassedan i helaMalmö På grund svårigheter nået 1994.att attav
politisk majoritet för förslagethar bamomsorgscheckenskjutits framtiden.
Vissa delar förslagethar dock lyckats nå enighet och beslut fattasav man om
förmodligen i fullmäktige i december.Profrlkatalogen de delarär en av som man
lyckats vilket malmöbomaunder kommer1993 reellagör attenas attom,
möjligheter skapasig bild denbarnomsorg kommunenatt och deen av som
privata erbjuder.

Användsvalmöjligheter
Det naturligtvis svårt varför föräldrarnastårär i kö hosde privata. I deatt veta
områden har platsbristalla två distrikt inom barnomsorgenblir detutomsom
naturligtvis svårare bedöma foräldarnasköandeännu till denprivata för-att om
skolanberor de önskarbarnomsorgsnabbteller villde ha sinabarnatt att
just det daghemmet.För kunna fråganden krävs föräldraenkäter.att Desvara

daghem verksamhettre någraalla föräldrarstartat har valtattsom en ny uppger
flytta sinabarn från kommunalt daghematt till derasprivata. En entreprenö-av

mellan 13 och 14 barnen kom till daghemmetatt vidrema uppger av start-som
redanhadeplats kommunaltdaghem området.i Föräldrarnavalde flyttaen att

sinabarn. En del barnenännu syskonpar,därstörre det äldstabarnet tidig-ärav
har varit kommunaltdaghem.Efter föräldraledighetenvalde föräldrarnaare

till dessabarn istället barneni denprivata förskolan.att sätta Här kan tyd-man
ligt påvisa valmöjlighetenharatt använts.
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detkommunalaenheter,HärtidigareavknoppadeMalmös daghem ärTre ärav
varifrån barnenkompåvisa valmöjlighetensvårare använts attatt segenomom

förälder sinabarningenregi detde övergick i privatvid När togsomstarten. var
inget barnenhar slutataktuella enheternadeförskolorna. En attuppger avavur

fylla. teckennågraplatser Mensålunda inte funnitshar detoch attattännu
ocksåmeningfinns i Malmö.positivainte användsi begreppetsvalmöjligheten

går i blev privat:hennesdaghemmetföreståndareberättarEn när sonom

kommunaltidigare Jagprivat förskola.mitthar själv barnJag varsomen
blevkommunal, denfortsättadenskulle närstred for attatt men nuvara

vårt hem och detliggerförskolanmitt barn.privat flyttade jag inte Den närmast
sitt barn i kommunal for-hadeCarl Bildtsedanavgörande. lästeJag sattattvar

ochSå han ochjaghem. sitterfamiljenslåggrund denskola närmastatt nuav
bådalåteregentligenföredrar,barnomsorgsform denhar än menen annan

närhetspricipen oss.styra

Resursfördelningsmodellen
i Malmö.inom barnomsorgenförändringsarbetegenomgripandepågårDet ett

dis-resultatenhetsform. femi DedrivasverksamhetenFrån och med ska1993
harOrganisationeninom barnomsorgenhär valt lite olikatrikten har vägar. van-

biträdandeuppdeladeunder antalföreståndamavarit uppbyggdligen ettäratt
Över biträdandebarnomdistrikt tre.två, ochbarnomorgschefer större

följerbarnomsorgschefoch dendistriktetssorgschefkommer över personen
socialnämnden.aktuellainför densocialchef, i sindistriktets tur svararsom

slå före-organisationenochsocialdistrikt väljer plattaVissa att ut sammannu
funktion kantillbarnomsorgschefsledetståndarledet biträdandeoch somenny

ledsområdeniOmrådeschef.Daghemsenheternabenämnas större somgrupperas
Tanken bakom dettaverksamheten,resultatansvarförområdeschefermed ärav

ekonomismå sårbaraför kunnaochdaghemmen förde enskilda attäratt
konkurrenssituation.i framtidaverksamheten en

Övriga ansvarigaför verksam-behållaföreståndamasocialdistrikt väljer att som
bli ekono-bamomsorgschefemalåter de biträdandeochdaghemmenheten
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miskt ansvarigaför daghemmeninom sitt område. innebärDet de aktuellaatt
distrikten tvåkommer eller resultatenheter.att tre

i årsResursema budget har1992 fördelats traditionellt vis där budgeten de
enskildaenheternahar fastställtsefter hur mycket de har haft tidigare âr. Post-

uppdelade lokal, personal, Föreståndamaoch övrigt.är har sedanmatema
mitten 80-talet hatt rambudgetansvar frihetmed flytta mellanstor attav pengar
de olika innebär mångaDet föreståndareharposterna. att sparat attpengar
låtabli vikarier så fåttoch tillsättaatt sätt Längreöver annat.mer pengar
tillbaka i tiden budgetenuppdelad fler och underännu poster postenvar
administrationräknade mångaexempelvis exakt hur telefoner farmsutman som

varje bamstuga.

Över- och underskott behandlas nämndsnivå. harBamomsorgen de senaste
åren överskott och det överskottet har till fåttviss del jämnagenererat ut even-
tuella överskott inom socialdistriktenstvå verksamhetsområden;övriga äldreom-

och individ- och farniljeomsorg.Viss gåttdel överskottet har tillbaka tillsorg av
barnomsorgenoch fördelats mellanbamstugoma, blandde gåttäven stugor som

Överskottetmedunderskott. har vanligeninte förts vidare till årsbudgetnästa
till exempelvispersonalvårdandeinsatser.utan använts

Men socialförvaltningens påpekarekonomer har det redani det systemetssom
funnits visst incitament hållade året.löpandekostnaderna under Deett att nere

fannskvar budgetåretled sitt slut användestill mindre in-närpengar motsom
vesteringar TV-köp. kommunen förståsFör helhetblev verksamhetentyp som
inte krona billigare den föreståndaresparande. En berättar:typenen av av

När året gick sitt slut brukade kolla hur de andraförskolorna låg till eko-mot
nomiskt. Märkte distriktets barnomsorgskulle överskott passadeatt ettge

efterlängtadeinköp för viss del pengarna.göraatt av

Från och med års1993 budget fördelasmedlentill bamstugomavia platsbidrag
åretförsta bestäms respektiveSocialnämnd.Från och med ska1994som av

kommunfullmäktige fastställabidragetsstorlek. För har socialautskottet1993
räknat riktlinjerfram nämndernakan följa devill. Enligt utskottets for-som om

fårslag bamstugor har årshyra kronor bam plats-15000över ettsom en per
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årshyrafårår. lägrebarn och enheter harbidrag kronor De45 000 som enper
aktuellaår. Hyreskostnadertäcks utanför detkronor barn och00048 per

platsbidraget.

det vill platser skaenheternaska betalt bam,Tanken sägaär tommaatt geper
varje månadoch respektivesocialförvaltningavdrag.Mätningar ska skeden 1:e

del platsbidragetfår återbetalaminusplatsertill kommunencentralt. Hur stor av
Lika-oña återbetalningenska ske inte klart.återbetalasoch hurska ännuärsom

platsbidragplusplatserskaså klarlagt hur deldet inte ettär ännu stor av
generera.

resursfördelningsmodellen slagit mycket olika mellanförskolorna.harDen nya
kostnadsmässigtoch följ-åren vissaförskolor legat betydligt högreGenom har

respektivesocialförvaltning har räk-anslag.Ekonomemaaktligen hañ större
nivåför komma ned i medmycket varje Förskolabehöverhur attnat ut spara

föreståndarna fått ställningtill hur deårs platsbidrag.Sedanhar själva1993 ta
något personal-flestahar behövt minskanedvill skärai verksamheten.De

många viss del städ- respektiveekonomi-sidanoch har valt skärabortatt av
biträdestjänstema.

Varje distrikttilldelas förskolorna i schablonfonn. läggerFöräldraavgiñema
områdets föräldraavgifter och delar det sedanmellanförskolorna.totalasamman

månad,erhåller gäng medviss tids-Daghemmen föräldraavgiñema menen per
förskjutning.

socialcheferbetecknade med platsbidrag barn-MalmösEn systemet somenav
lika de pri-check.Platsbidragetsstorlek ska föromsorgscheck, stortutan vara

bamomorgschecksforslaget harde kommunala. delarDevata manav somsom
innehållainnehåller viss delplatsbidrag ska hyres-kunnat ett som avenasom

lokalkostnadema via platsbidragetkommerdel täckskostnaderna.Den av som
låg nivå såförmodligen relativt daghemmedhöga hyror kansättasatt atten

övergångsskede.kompenserasmed hyresbidragunderextra ett

Ändå via platsbidraget,politikerna medeltill hyrandelvis skafördelas för-vill att
sikt skastimulera utveckling allmänthoppningen detta längreär motatt en
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lägre hyreskostnader.satt Daghemmedbarn har särskildabehovellersom
daghem har långaöppettider kan erhålla driftsbidrag.som extra

Socialnämndeni varje distrikt skaenligt förslaget kontrakt medresul-upprätta
tatenheterna. kontraktenI skakvalitativa och kvantitativa villkor preciseras.
Socialnämndemaska också för uppföljning och kontroll.svara

Från och med har alltså1993 barnomsorgensin budget och meningenäregen att
omfördelning inte ska kunnaskelängremellanäldreomsorg,individ- och fa-
miljeomsorg och barnomsorg.

Malmö befinnersig alltsåmitt i utveckling resultatenheteroch kon-motuppe en
kurrens mellan kommunalaoch icke-kommunaladaghem.Enheternaskaalla
marknadsförasig föräldrarna.Full behovstäckninginomgentemot barnomsorgen

politiskt mål ochär förutsättningett for tilltänkt konkurrenssituationatten en
skakunnabli verklighet.

Föreståndarna någrasedan år tillbakaär vid själva för rambud-attvana ansvara
och sköta förskolornas ekonomi.geten flestaDe daghemhar dator dären egen

de löpandekan kontrollera hur de ligger till budgeten.Föreståndarnakon-mot
sinafakturor, instansningenterar i datasystemetsker centralt inom varjemen

distrikt grund eftersträvar obruten verifikationsserie.attav man en

privataDe barnstugorna inte sammankopplademedkommunensär ekonomisys-
Vissa de privata förskolornatem. sköter bokföringen själva,medanandraav

köper tjänstenutifrån exempelvis revisor,av en

De privata enheternafinns inte heller medi kommunensännu platsbokningssys-
där löpandekan avläsatem vilka platser lediga.De uppgifternaman är be-som
kommunengär manuellt månad.varje

Brukaröirskemål
Några särskilda behandlakonsumenternasvägar önskemålatt har inte utvecklats
i Malmö. Naturligtvis har föräldrarna möjlighet framföra sinaåsikter föräl-att
dramöte och kvartssamtali de kommunalaförskolorna,
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individu-föräldramöte,förutomvanligen,kommunalaliksom deprivata harDe
medkommamöjlighetharår föräldrarnatvå gånger där attkvartsamtalella per

synpunkter.

nyttjatsnågot harvaritkundenkaterkvalitetsuppfoljning viaHittills har som
föräldrarnablandenkätrundorgenomförtharsocialdistiktenNågrasparsamt. av

föräl-tankenresultatenhetermed attäri detnågot tillfalle.vid Men systemetnya
iuttrycktamålenskakvalitativaverksamheten.Deutvärderaskadrarna vara

uppföljningensocialnämnden.Omochdaghemmetdaghemmenmellanavtalet
bit kvardeteftersominte klart attsamtal arvia enkäterellerskeska är en

organisationen.tilltänktadenvägenmot

stadHelsingborgsi3 Bamomsorgeit

i köAntal barndaghemsplatserAntal

Kommunalt-privatPrivatKommunalt
l7l8004 270

kommunalakön.via denfördelasdaghernsplatsernaprivataDe

följandefördeladeförskolorna satt:privataDe är
TotaltövrigaMontessoriFöräldrakooperati

daghem 2716daghem5daghem6

moderaterna,september1991,iförra valet,sedanstad ledsHelsingborgs av
mandat.fullmaktiges 65dehar 32Tillsammansoch KDS.folkpartiet, centern av

100-dagarssåkalladepartiernadetsegrandedepresenteradeefter valetDirekt
kortfatt-presenteradeDokumentetpunkter.måldokumenti 80ettprogrammet-

dokumentetSammantagetHelsingborg.morgondagensforgrundbultarna gavat
lcdningsfilosöfiFöljandeförändringsarbete.omvälvandetillsignalerklara ett

presenterades:

mål- och resultat-kännetecknasverksamhetskakommunensLedningen avav
önskemålochkommuninvånarnasUtgångspunktenskastyrning.orienterad vara

verksam-kommunalai denanvändasavgifter skaskatter ochvärdering hurav



83

heten.Kommuninvånarnaframträderoch uppfattas förhållandekunder i tillsom
de tjänster och den service producerasfor skattemedel.som

Ingrediensernai Helsingborgs effektivare organisationheterkon-recept en
kurrens mellankommunalaoch privata enheter,resultatansvarigaplatschefer

långtgåendemed frihet organiserasinverksamhet, och beställ-att pengasystem
arutforarorganisation.

Bland punkternai måldokumentetstod också lasa 25 platsernaatt att procent av
inom barn- och äldreomsorgskabedrivasi alternativ regi vid mandatperiodens
slut.

All kommunalverksamhetskamarknadsorienterasoch konkurrensutsättas.
Principbeslut verksamhetska i regi kommunal....Allaatt startas änom ny annan
nyproduceradebarnomsorgsplatserska i möjligastemånerbjudasi privat eller
kooperativ regi.

KommunalrådetArne Larssonfp berättar:

25 målet for skapa marknadmedalternativ.procent Sedanharsatte att en
olika uppfattningar inom borgerligheten det finns mål mångai hur de pri-ettom

ska Moderaternavill ha fler i alternativ regivata och inom folkpar-ännuvara.
tiet det beror marknadensäger vill ha fler privata.att om

Kommunledningenhadebeslutat bedriva privatiseringsarbeteti projektformatt
och Gunvor blevLarsson utvecklingsledarefor projektet. Redanijanuari 1992
gick det inbjudan till de anställdainomut barnomsorgen.att starta egeten om
Vissa objekt annonserades i dagspressen.149 nappadeoch villeut vetapersoner

En nybliven dagisdirektör berättar:mer. numera

Tanken driva dagishade haft i mångaår.att ett Det hägradeeget som var
möjligheten kunna förverkliga mina idéer och arbetasjälvständigt.att attegna
En möjlighet somjag sågfram kunna ihop personalannan sättaemot att rättvar
i fungerandegmpper.Bland de intresserade erbjöds deatt startaegetsomvar av
med framskridna planer tvådagars eget-kurs.mest 34att startaen personer
gick kursenden februari4-5 och efter kursensslut skrev dessa icke-29 ettav
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erbjödskurskommit med dennaintebindandeavsiktsavtal.De personersom
ytterligaredenkursen skrevsfebruari. Eñergå halvdagskursi slutetatt en

fem avsiktsavtal.

mednätverksorganisationtillsammansföretagarnastartadeblivandeDe ut-en
TankenKarlerik Bergqvist.och stabsekonomvecklingsledareGunvor Larsson

ivarandraochstödjanätverksträffamaskulle kunna växaattvar mangenom
anordnatsvåren nätverksträffamaHela harrollen företagare. 1992 varsom

förträffassedanfortsattnyblivna företagarnahartredje vecka. Vissa de attav
erfarenheter.utbytaatt

kommunledning-framtidigteget-pakettill blivandeföretagareEtt togsstarta av
ingårförmåner i paketet:Följandeen.

det företaget.Tjänstledighet för etableraatt egna
affarsrörelse.drivai syfte öka förutsättningarnaUtbildning attatt egenen

bolagsbildning.rådgivning inforEkonomisk ochjuridisk
nätverk mellanetableraoch seminarieri syfteKonferenser ettatt

entreprenörerna.
objekt.Förmånema får uppgå kronortill högst 50 000 per

individ- ochäldreomsorgochjanuari barnomsorg,skola,Sedan 1992sorterar
Avtalen mellanservicenämnder.under geografiskafamiljeomsorg entrepre-sex

underlättaservicenämnd.tecknas respektive Föroch kommunen attnörerna av
normavtal tagits fram centralt.detta har ett

två privata daghemsaktiebolag.Detår Helsingborgs förstaapril i startadeI var
sång musik, och förskolaninriktning och Gus-förskolan Hippokrene, med

fannstvå daghemsaktiebolag. valetstartadeytterligare Före 1991tavslund. juniI
föräldrakooperativ,privat regi i Helsingborg. Sex demdaghemi ärtretton av

någraföreningsdrivnadaghem.Montessoriforskolorär samtresten

år antaletdaghemochbörjan novemberi hade 1622I procentprocent avavav
övergått gång. styckenbamomsorgsplatser i privat regi. Fler Femantalet är

frånundervårendröjer grund tveksamhetde projekt planerades avsomav
Några förklarar tveksamhetmedbristensida. dem sinentreprenöremas av

uppstått områden.barn har i vissasom
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Andelen daghem drivs i privat regi skiljer sig mycket mellanolikasom delar
staden.Servicenämnd har sålängedenav högstacentrum än andelen strax

under 50 antaletplatser. servicenämndprocent iav 30är ochprocentnorr uppe
håller slutföra förhandlingarna någraatt med anställda planeraratt öv-tasom

daghem åttatotalt avdelningar.tre Med dener enhetenkommerstörre andel-
platser i privat regi uppgåtillatt 50 tvåen över De servicenämndemaprocent.

har den lägstaandelenprivata har mellan ochsom ll 12 i alternativ regi.procent

Vad föräldrarna valmöjlighetenvet om
I Helsingborg får de privata daghemmenbarn från denkommunalakön. Föräl-
drama ringer till den servicenämndde tillhör och barnet i kö. Platsernasätter
fördelasefter barnetsfödelsedatum.Föräldrarnakan barneni kö tillävensätta
förskolor ligger inom andraservicenämndsområden.Köansvarigeinformer-som

föräldama muntligen det finns privata alternativ.ar köansvarigaatt De bru-om
kar också föräldarna besökabådeuppmuntra de kommunalaochatt privata för-
skolorna innan det blir dags välja.att

Två servicenämndemahar producerat profilkatalogav de kommunalaöveren
och privata daghemmeninom servicenämndensområde.Fler servicenämnder
planerar sak.göraatt samma

Marknadsföringen har inte varit akut problemför de privata förskolornaett
eftersomde får barnenfrån denkommunalakön. En berättarentreprenör om
marknadsföringen:

Än sålängehar jag barn.Längre fram harjaggott tänkt bro-om göraatt en
schyr min verksamhetoch lägga barnavårdscentralerom ut och bibliotek ja,-
sådanaställendit föräldrar går Oña det så föräldrarär hör sig föratt nya attav
de kännerföräldrar har sinabarn här och nöjda medverksamheten.som är

Används valmájligheten
Eftersom de privata daghemmengår via kö de kommunalalockassamma som
inte föräldama välja de privata i förhoppningenatt fortare barnomsorgs-att
plats till sitt barn, En entreprenör, helt verksamhet,startatsom upp en ny upp-

15 barn19 avdelningenatt med3-7-åringargav av redantidigare hadeplats
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tillbarnändå sinaflyttavilleFöräldrarnakommunalabarnomsorgen.deninom
flestadekomdäremotsmåbarnsavdelningenPåförskolanprivatanystartadeden

hañ barnomsorg.tidigarealdrighemifrån hadeochdirektbarnen

vissönskar barnomsorgde baraintresseradekan enFöräldrar attär angesom
köansvarigberättar:privat. Enbarnstuga,ävenen

ringer. Dess-deredanprivatatill devill närmånga baraföräldrarharVi som
stårdaghemkommunalthar platsredanmångabarn somharjagutom som

daghemmenprivata ärdaghem.Detill privatöverflyttning,fori könuppsatta
populärahär.mycket

service-förskola inom annatsitt barn ettväljer haföräldrarVäldigt att en
starktverkarNärhetenfinns.nämndsområde, möjligheten av-vara enatttrots

någorlundaförskolorna näraliggerMenvalet barnomsorg.faktor vidgörande av
omfattningganskaianvändasvalmöjligheten storverkarhemmet

barnomsorgenOrganisation inom
områdeantalskolaniochdelat barnomsorgen ettharservicenämndVarje upp
verksam-forlångtgåendeharPlatschefernaplatschefer.ledningunder ansvarav

Före-resultatansvar.fulltriktningiarbetarområdeochsitt motinomheten man
år tillbakasedan ersattsdaghemharenskilda ett avståndarfunktionen par

plats-tillbaka benämnsknapptsedanområdeschefer,ovannämnda ettsom
chefer.

vissaoch barnomsorg,bådeskolainnehållervanligenPlatschefsområdena men
skolanalltid rektornintepå. Det ärområdenhar barabarnomsorgatt ansvara

kandetbådaverksamheterna,bestårområden utandeplatschefiär avsomsom
förvaltnings-Eninom barnomsorgen.förflutetmedfalli vissa ettpersonvara en

funktion:platschefernasbeskriverchef

ifanjunkarnablirbetydelse.DealltPlatschefema kommer störreatt somen
Tidi-dem.satsningoerhördi hela Detryggradeller ärarmén systemet. enen

vi-mellanchefer,ochcheferlinjefimktionen,haft stöd iplatschefemahar nugare
dem.alltlar ett tyngre ansvar
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femI servicenämnderkommer platschefernaorganisationsmåssigtav sex rakt
under förvaltningschefen.En servicenämndhar dock valt behålla led mell-att ett
ancheferoch har kvar chef för skolanoch för barnomsorgeni området.en en
Platscheferna ansvariga dessaär verksamhetschefer.mot

Platschefernai kommunenhar följt ledarskapsutbildningunder månaderen sex
och marknadsföringskursligger inplanerad. Platschefernaen helaHelsing-över
borg har hañ sparbeting ställningtill understora många1992ochatt ta har varit

läggasparförslagtvungna innebäratt uppsägningar personal.som av

138.911Isjäldelnizzgszsysrlenzför 1992
HelsingborgI införde behovsbaseradresursfördelningsmodelli års1992man en

budget. Befolkningen indelades åldersgrupperi efter konsumtionstyngd.30 pro-
budgeterademedelfördeladescent tilläggsresursförav socialaatt uppvägasom

skillnaderemellanolika områden.De olika servicenämndernafick sedanfördela
inom distriktets barnomsorg.pengarna

Samtligaservicenämnderhar i års1992 budgetvalt fördela medlentill barn-att
via bidrag barn. Beloppenvarierarett mellanservicenämnderna.omsorgen per

Vissa servicenämndernahar lika bidrag för alla barn,av ett medanston andra
har valt högre belopp för barnunder år.att Lokalhyrorna har legatge tre utanför
platsbidraget.

Över- och underskott hanterasocksåolika i de olika servicenämnderna.Några
servicenämnderhar klart uttalade regler viss del eventuellt överskottatt ettav
får föras till årsöver budget.nästa En servicenämndhar maximeratbeloppettill

brutto-budgetomslutningen.procent månI denen platschefenav har kunnat på-
verka den ekonomiskasituationenoch underskott ändåhar uppstått får de ta
med sig underskottet fullt till nästföljandeår, Platschefernaut har hårt tryckett

hållasig kostnadernaatt I praktiken innebärdet de kan påverkanere. att om
såkostnader genomför de också aktuellaåtgärderi tid.

Under det1992 fortfarandeär förekommande ochmest underskottatt över-
hanteras nämndsnivå.Först barnomsorgennär totalt inom servicenämnden
går med överskott, kan det bli aktuellt låta enheternabehållavissatt del över-av
skottet, Underskottet belastarinte denenskildaenheten det i dagsläget,ärsom
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incitamentplatschefernaekonominhar attansträngdaPå grund den ett stortav
får medkommaplatschefemaenskildadedethållakostnaderna är somnere,

sparbeting.integår verksamhetenoch ännustörresparförslag väntarrunt

for bud-bidragolika vad gällerservicenämndemavaltharUnder 1992 göraatt
servicenämnderbudgetåret.Vissahelafulla underintegeteradeplatser ärsom

regelbund-servicenämnderAndrafor obesattaplatser. göråterkräver inte medel
halvår.gång Iminusplatserplatschefemaföråterkräverochmätningar perenna

val.i princip konsumentensföljerför platseravdragde fall görs tomma pengarna

förResursfördelrzingssystem 1993
första halv-annorlunda Förkommerârs resurstördelningssystem ut.1993 att se

via in-till barnomsorgentilldelat medelservicenämndemaåret kommer enatt
kommerochbarnenhetligblirDetbamomsorgspeng. pengarsummapertem en

behov.medsärskildaför barnstödresursfördelaskvarhållas skaatt somsom
helaminusplatserkommermånad förvarje ochkommerMätningar ägaatt rum

plusplatserkompenserasEventuellafrån servicenämnden.återkrävasbeloppetatt
åttabehåller centralplatsbidrag.tredjedel Kommunen pottmed ett enaven

foräldraavgiñer.vialägre intäkterområden harfor kompenseramiljoner att som
nedan:enligtfördelasförslagetI resurserna

DeltidsförskolaFamiljedaghemFörskola
20 00045 00052 000

såvilket i fallden l7 1993.införas bamomsorgspengdet skaMeningen är att en
platsbidrag.Be-daghemsplatseri stadenkommerinnebär alla attatt sammma

december.fullmäktige i slutetfattas islut bamomsorgspengväntas avom

får varje servicenämndbe-börjar gällaeventuellttill barnomsorgspengenFram
område. servi-inom sitt Entill barnomsorgenvill fördelaslutahur de pengarna

Platschefemaåldersfordelatplatsbidragtill enheterna.valtcenämndhar att ettge
fullamånad får betalt antal platser.varje och defakturaunderlagska lämna per

Varje belagdplusplatser.begreppenminus- ochsig inteanvänderHär man av
ålder. Beloppentill barnetsbelopp. baraplats Hänsyntas persammagenererar

service-aktuellaförslaget för deninte fastställdaförbarn 1993är ännu,men
såhär:nämnden utser
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Ålder Belopp per halvår
mån15 år3 kr42 850-

3år-5år 24500kr
år6 kr20 250-

Några servicenámnderväljer inte olika bidrag beroendeatt barnetsålderge
enhetligt bidrag barnutan år.ett och Om eventuellbarnomsorgspengger per en

skulle andraförutsättningarnafår beloppenjusteras. En servicenämndharannan
valt schablonbidrag heltidsplatsatt ett och deltidsplats.ge ett Hurper annatper
det kommer under 1993 någotatt oklan.ut är tillännu Fram eventuellse en
barnomsorgspenginförs kommer reglerna skilja sig mycket mellande olikaatt
servicenamnderna.

Reglernaför och underskott foröver- 1993 inte heller fastlagda.är ekonomEn
kommunenberättar:

Om barnomsorgspengengår igenom det meningen ochär underskottöver-att
skabaras enhet.Ekonomin inom barnomsorgen hårt ansträngd. finnsper är Det
inga marginaleroch för kommer93 det knappast bli fråga någraatt över-om
skott. Och vad gäller underskott platschefernaska till det inte några.blirattse-
Vi diskuterar situationenlöpandemeddem Försökeroch bromsenitrampa
tid.

Utvecklingengår allt för ochmot ett större underskott föröver- plats-ansvar
chefernaoch några servicenamndernaplanerar låta platschefernabaraav att

och underskottöver- fullt under Diskussioner1993. pågårut skriftliga kon-om
trakt mellanservicenämndenoch platscheferna reglerarhur respektiveöver-som
underskott skabehandlas.

Servicenamndernafår självaåterbetalaför minusplatsertill kommunencentralt
och mätningar varje månad.Någragörs servicenämndernaväljerav att göra
likadant och planerar antaletfulla platsermäta månad.att varje Andra planerar

mätningar gånggöra halvåratt under 1993.en per
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tillgång kontinuerligde kandatatemiinaldär göratillplatscheferhar idagAlla
ochUtbetalningplatschefema.Kontering fakturorbudgetuppföljning. görs avav

centralt.servicenämndemasålängeinstansninggörs än

Vissaekonomisystem.till kommunensanslutnaintedaghemmenprivataDe är
utifrån.tjänstenköperandramedanekonominsjälv,sköterbarnstugorprivata

Brukaränskemål
och kvarts-foräldramötenventilerasverksamhetenåsikterFöräldrarnas om

enkätundersökningfått ideltaföräldarnaharservicenämnderflerasamtal.I en
verksam-får betygsättaFöräldrarnapiItavle-enkät.benämningengår undersom

forinflytandetillmöjlighetochtrivselbemötande,gällerbland vadheten annat
förvaltningschefberättar:föräldrarna.En

föräl-frågar bådeår Viunderpiltavleenkäten ettVi har använt nu.parossav
Efteråtverksamheten.får betygsättaåret och degångpersonalochdrar omen

medsedandiskuterarplatschefenochpersonalensochforäldamasjämför svar
mycket högt.liggerpå. Generelltberorbetygen sättvad depersonalen tror

enkätom-rutinåterkommandeutvecklatinteharservicenämnderAlla ännu en
Resurstilldelning-tid.kortaremetodensigdockflesta harrådet. De använt enav

kontraktskriftligapågårDiskussionerkvalitetsresultaten.intepåverkas omaven
regelbundet.följaskvalitetsmål skamätbaraplatschefernamedmed uppsom
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4 Bamomsorgen i Svalöv

Undersökningenomfattar barn ålderni år.O 6 Barn i behovärsom av omsorg-
efter skoltidens slut de barn går i förskola omfattas undersök-samt som av
ningen.

Antal platser Antal barn i kö

Kommunalt Privat Kommunalt Privat
572 93 lOO 55

kommunalaDet utbudet bådedaghemoch familjedaghem. varierarKöernaavser
snabbt.

De privata förskolorna fördelar sig följandesatt:

Föräldrakooperativ: 2
Montessori: l st

Totalt 3 st

SvalövsKommun har långunder tid hatt borgerlig majoritet medCenterpar-en
tiet det starkastepartiet. Vid valet fick1991 dock Moderata Samlingspar-som
tiet flest och därmedharModeraternaröster de flestaordförandeposterna.Där-
ibland Kommunstyrelsensordförandeär moderat.

borgerligaDet har inte någonvisat viljeyttring förstyret barnom-större att
privatiserad. Det finns någotinte heller måluttalat för hur andelsorgen stor av

dentotala barnomsorgen de alternativaformerna skall omfatta.Politikernasom
har inte kommunenspersonaltilluppmuntrat verksamhetenochatt överta starta

hellerInte har föräldrarnaerbjuditseget. Föräldrakooperativ.Det finnsatt starta
inte någraaktiva åtgärderför flera alternativaformer barnom-att att starta av

finnssorgDet dock inte heller motstånd nyetablering alternativadrifts-mot av
former, sig hospersonaleller politiker. Konkurrensen någotvare sessom
positivt bland personalenpå faltet.

inteAtt kommunensanställda villiga verksamhetenär självakanövertaatt ses
rädslaför ekonomin. blirDet allt kärvare bedriva sådanverksam-somen att en

het. Oviljan bli egenföretagarekan också positivtatt kommunensperspek-ses ur
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och deverksamhetenförpersonalenhar atttiv. visarDet ett egetatt ansvar
trivs meddetta.

populärtalltdet blevmindre ochinte blev att star-Då barnomsorgenkön till mer
foräldrakooperativhösten 19912startadesbamomsorgsformeralternativa stta

inom kommunen.

valmöjligheterReella
fördelade 7bamstugorkommunalafinns det 12Svalövskommun orter.Inom

avdelningochmellanallt 1Variantervarierande.storlekDaghemmens är upp
Åldersfördel-inskrivna.bamavdelninghar 17Varjeavdelningarfinns.till 5 ca

självabestämma.fåravdelningarna bamstugomaolikadeningen

alternativatidigarefinns det 3kommunalaverksamheten nämntsdenUtöver som
i SvalövVerksamhetenharäldsta dessa.Montessoriförskolan dendaghem. är av

alternativadedenMontessoriverksamheten störstabedrivits sedan1978. är av
år.i åldern Mon-inskrivna 6barn 1närvarandefinns för 57formerna.Här -

Montessoripedagogikenpersonalinomutbildadstartadestessoriverksamheten av
borde fmnas.verksamhetenkommunalaalternativ till denansågattsom

Bådaföräldrakooperativ.inom kommunen2Montessori finns detUtöver
kooperativ harDessasedanhösten 1991.varit verksammakooperativenhar

Föräldrakooperativenharår.ålderniinskrivna l 10 star-tillsammans barn36 -
Vidbarnomsorg.i behovföräldrarnaframförallt ettstort avatt avtats varg ap

inriktningmiljömedvetenpersonalen bedrivaförsökerkooperativen att aven
verksamheten.

bidrag skallförvissakravställerkommunenkooperativ attFör ettatt starta
kommunen,krav 3personelltsammaerhållas.Exempel krav är per-som

och byggnadensmåste förskollärareanställdminstsonal barn 1l7 varavarav
formernaalternativakrävs.godkännande Debyggnadsnämndensutformning

Avgift-för sin barnomsorg.kommunenavgiñhögrefår dessutom göränutta
föräldrarideellaarbetetalternativen.bland Detstimulerandefungerar somen

underordnadsjukvikarierstädninggräsklippning, ochform ärned ilägger avav
Samtligaavgift kommunen.faktiskt har lägrejämfört med debetydelse änatt

utnyttjade 1990kommunensig denenhetstaxaalternativ använder somav -
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1991.Enhetstaxaninnebär avgiften månad iatt genomsnitt krär 300 lägre.per
1992övergick kommunentill inkomstrelaterad betalassamtligataxaen som
årets månader.12 Det inkomstbortfall denalternativaverksamhetenhar kom-

föräldrarnasaktiva medverkan.penserasgenom

De föräldrar intresserade barnomsorgär till sinabarnvändersigsom oftastav
till barn- och ungdomskontoret i kommunen.Föräldrarnainformerasmuntligt

inomdet kommunen finnsatt alternativaformerävenom barnomsorg.av

ÖnskarFöräldrarna sigställa i kö till denkommunalabarnomsorgen det bar-är
födelsedatum vilkennets plats får.deavgör Finnsdet syskon också isom ärsom

behov äldstabarnetsfödelsedatumär gäller forav omsorg deävensom yngre
syskonen.

Föräldrar intresserade denalternativaär vändersigsom direkt tillav omsorgen
de privata barnstugorna de övertygade denär omsorgsformen heltom att ärom

Många föräldrarrätt. dock det väsentliga barnomsorgs-att mest äranser att
fråganlöst. mångaDetta föräldrar stårgör i kö till såvälatt denkommunalasom
denprivata barnomsorgen.

Montessoriföreningen den endabarnstuga gåttär har och marknadsfonutsom
sig vid olika tillfällen via tidningar och anslag.Marknadsföringenhar gjorts i in-
formationssyfte. finnsDet kontinuerligt kö till Montessoriverksamheten.Det öv-
riga alternativenverkade främmandeinfor tanken de skulle behövaatt ut
och informera sin verksamhet.Den allmännaåsikten vi finns tillom ar ochatt

har kö hit.

Någon marknadsföring de kommunalabarnstugorna gjord. Tankenärav
detta dock främmandeär för varken politiker eller för personalen dc olika
daghemmen. kravEtt ställsfrån de anställda de olika daghemmenärsom att
skall behövaprofilera sig. Anledningentill motståndet profilering detmot är att
kräver mycket personalenför hålladet utlovas.att Ytterligareav anled-som en
ning profileringenar mycket personalberoende.att är Om de anställdaslutar
daghemmet,frivilligt eller omstrukturering, finnsuppenbarrisk profi-genom att
leringenförsvåras.Vidare det viktigt det skall utformasanses att engemensam
marknadsföring ett enligt mig själv korrekt uttryck information förarmer
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föreståndarnadåoch främstPersonalenbamstugor.samtligakommunala ser
dådedemarknadsföringeftersomtanken :ttnågot positivt med anseräven

ochsätt bådepositivasåochverkligenvad de göramåstetänka efter gör
erfarenheter.negativa

verkligenbamomsorgskönkommunalapåvisa densvårt direktDet attär att
finnstidigarestartade.Somalternativen nämnsolikademinskade attgenom

Ge-daghemskön.denprivatakommunalaochstår bådei denmångabam som
harkommunalbamomsorgi briststartadesföräldrakooperativenattnom

förekommit Andraverksamhettill privatfrån kommunalnågonförflyttning
daghemnuvarandepåtrivs sittbarnenomflyttningtillbidragandefaktorer är om

tillnärheten hemmet.eller samt

utbilcning,formelld harföräldrar arbetar,detförekommerDäremot att sv
inomfortfarande fansbarnmedanderasalternativaformernadenågot egnaav

någraslut-svårt draberorVad detta ärkommunalabarnomsorgen. attden
satserom.

födel-barnetsefterverksamhetenskerkommunalaPlatstilldelningeninom den
sig vidnedsyskonsinasyskoninnebär äldresedatum.Detta tarattsystem yngre

anmälningsdatumetgällerMontessoriverksamhetenplaceringar.Inom som
administra-bamomsorgsformMontessori denenda uttarkönummer. är ensom

härföräldrakooperativen dettvåanmälningen. de är äventionsavgift vid För
platstilldelningen.avgörandevidanmälningsdatum ärsom

Brukarinflytande
dagligaverksamheten derkommunalainom denanvänds ärforaDe mestsom

gjortsharEnkätundersökningarföräldramöten.personalenkontakten med samt
tilfállen harVid dessakommunalaverksamheten.inom dentillfällenvid enstaka

undersökningartill dessaInitiativetdaghemendastomfattat eller 2enkäterna 1
själva.tagits daghemmenhar av

sidafrånviljan föräldrarnasverksamhetenkommunladen attInom är engagera
nedgjortsförsök harsig ha tid till detta. Ettlåg. Föräldrarnasig attanser

skulledjuparebarnomsorgsverksamhetendärk föräldragruppstartaen s
väldigtinformation budgeten Intressetskulle härdiskuterast varom ges.ex
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Ävenföräldrar2 3 kom till dessaträffar.svagt, här korn initiativet från barn--
själv. visar påDetta långtgåendestugan decentraliseringfinnsatt ochen att

verksamheten väl fungerande.är

ytterligareEn bidragandeorsak till lågadet det viktigasteärengagemanget att är
barnentrivs under den tid föräldrarnaatt arbetar.Dessutomfinns inställ-som

ningen barnenblir lidande föräldrarnaatt framför negativkritik.om

Föräldrarnasmöjlighet påverkaverksamheten inomatt de alternativaär störst
formerna.Här inriktningen verksamhetenstyrs till del föräldrarnaochstorav av

derasönskemål.Den pedagogiskaverksamheten alltav dentrotsansvarar an-
ställdaoch välutbildade personalenför. kortaDe beslutsvägamauppskattassåväl

personalen föräldrarna.av som av

Resursfördelning
denkommunalaInom verksamhetenligger budgetentill grund för verksamheten.

Inför 1993har direktiv utgått budgetenskall ligga kvar l992-års nivå.att
Detta har lett till omfördelning mellankostnadernaatt nödvändiga.Förestån-är
damalägger kostnadsbudget de sedan för. budgetenI ingåren som ansvarar
personalkostnader,lokalkostnader, matkostnader materialtill denlöpandesamt
verksamheten lek- och förbrukningsmaterial.Föreståndarnat konterar sinaex
fakturor medanregistreringensköts fråncentralt kommunkontoret då obrutenen
verifikationsseñeeñersträvas.

denI centralabudgeteringenför barnomsorgenberäknasantaletplatserefter en
schablonmodell det skall finnassäger 3 personal barn åldernatt 17 isom per

år.6 I det0 löpandearbetet talasdet vårdtimmarantaletmestom- soman-
vänds.I och med föreståndama,indirektatt övrig personal,har blivitäven mer
ekonomisktmedvetnainträffar det bamstugoma påpekarsjälvaatt de kanatt ta

fler barn tidsfördelningen.emot p g a

Det finns dagslägeti möjligheten överföra överskott till årsatt budget.nästaev
För kunna detta motiveringengöraatt är mycketviktig. Det uppkomnaöver-
skottet fâr användastill investeringt istörre utomhusleksakerellerex en enny
telefax.Vill föreståndaredäremotanvändaöverskottet tillman som att ge per-
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Diskussionenförs medmotivering.dennalön godtagessonalenextra
ekonomikontor.kommunens

ochså det inom barn-uppbyggdOrganisationeninom barnomsorgenär att ung-
forungdomsbitarnaDå såvälchef. bam-ansvarigfinnsdomskontoret varsomen

chef-till biträdandedelegeratsför barndelenmycketharsig ansvaretär stora av
Föreståndama fr.föreståndare. harchef finns antalUnder denna ett 0. m.en.

dagbarnvårdare,Förskoleverksamhetenförseptember1992 samtävenansvar
sådanförekommer.därförskoleverksamhet de platseröppen

foreståndamaskalldärbildasresultatenheterdet skallföreliggerFörslag attom
genomgåttDaghemsforeståndarnaharsåväl kostnadsansvar.intäkts-har ensom

personalgruppfrån dennaekonomi och detutbildning inomgrundlig är som
resultatenheterharkommit. Diskussionenfrågan resultatenheterhar angom

någrapraktiska förslag.inte lett tillännu

nivå det berör.beroende vilkenmedolika intensitetredovisasKostnaderna
ungdomsnämndenmånad. ochfår varjeFöreståndama bokföringsjoumal Barn-

del-fördeladmånad ekonomisk Rapportenfår de varje ärrapport.även peren
fritidshem.och samtligasamtligadaghemdelprogramMed tavses exprogram.

år.gångerfår redogörelseekonomiskslutligen,Kommunstyrelsen ett perpar
skola.barnomsorgochendastfördeladhärRapporten är

barnomsorgsplatser.kommunala FörtillkommitUnder har det 1001992 attnya
lokaler.sig redanbefintligai första handharminskakostnaderna använt avman

Montessori iverksamhetenhar skettalternativautökning denEn attgenomav
år. Avdelningensmåbarnsavdelningför barn l -3april startade emot1992 taren

nyetablering.kostnader forfinns ingaInforbam. 19939 upptagna

hålls.budgeten Genomsjälvafor denuppgjordaKooperativen attattansvarar
självafinns möjlighetfor ekonomiskamedlensjälva deföreningarna attansvarar

beslutsgångenanvändas den snabbaöverskott skall till. Genomvadavgöra ev
betalningsfri kort föremånaddecember skallkan beslut tagasattt varaomex

sinbokföring. Vidsköter självabetalningsaviema.Kooperativenutskicket av
ekonomiskabiten, ganskatill för denvaldes förälder attstarten menansvaraen

någonförsökteinsåg det rörde sig belopp ochatt storasnart om manman
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ekonomiskt kunnig till sköta det. Finnsdet ingenmedekonomikun-attperson
skaperfinns alltid möjlighet kontinuerligt samarbeta demed valdaatt revisorerna
då dessa ekonomiskt kunniga.är

Kommunen räknar med barnomsorgsplatskostar samhälletatt 65.000en -
70.000 krbarn år.och För fårnärvarande kommunenstatsbidrag,33.000
krbarn år.och Detta bidrag kommer sänkasinfor 1993,hur mycket har dockatt

kommunenkännedom Statsbidraget tillännu. samtligabarnomsorgs-om ges
former, de alternativaformerna,även Ett kriterierna for bidragsbe-attav vara
rättigande barnstugornaskall bedrivabarnomsorgär att under delenstörsta av
dagen.Montessori har avdelning bedriver verksamhetendastunder 3en som
timdag och dennaaktivitet bidragsgrundande.är För Montessori skallatt
klara verksamheten beroendeär foraldrainsatsframföralltav storman av en
dennaavdelning

De alternativaformerna får lokalbidrag från kommunen.Bidraget täcker hyran
for lokalen medanreparationer underhålloch får kooperativensjälvabekosta.De
statligabidragengrundas mångahur barn finns inom verksamheten.Inforsom

får1993 de alternativa formernabidrag grundar sig års1992 verksam-som
het. Detta betyder denalternativabarnomsorgeninte kommer någraatt att

ekonomiskasvårigheterstörre under 1993.

Startbidrag har de nystartadeverksamheternatidigare kunnat från kommunen
efter hamotiverat sinönskan.Fr 1993begränsasatt dennamöjlighet väsent-o m
ligt. Detta bidrar saken till det blir svårare det ekonomiskt lönsamtatt att att

alternativ form barnomsorg.starta en ny av

Nar foräldrakooperativenstartades det förhoppning från kommunenssidavar en
denna verksamhetskulleatt betydligttyp billigare denkommunala.änav vara

harDetta efter drygt årsl verksamhetvisat sig endast förväntningar.nu vara
alternativaDen verksamheten ungefärlika kostsamär for kommunen desom
daghemmenär.egna

Kvaliietsharztering
Inom barnomsorgenfinns inte någraklart uttalademål for verksamhetensom
helhet. Genomdetta finns inga strategierheller. Till hjälp for verksamhetenfinns
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politiker,utarbetatskommunalamål- och riktlinjerna harde gemensamtavsom
möjlighet självaPå enksild finnsdockföräldrar. varje bamstugapersonaloch att

flitigt blandMöjligheten användsmålsättningenför verksamheten.utforma ute
alternativa for-det kommunalaelleringen skillnad finnsdaghemmen, ärom

dess-inskolningen och finnsMålen får i sambandmedföräldrarna delta avmer.
Målen omfattar heladaghemmet.Utöverofta anslagen avdelningarna.utom

nå målen. Strate-strategierforvarje avdelningsjälvasinadetta formar attegna
aktivtföräldrarna självaföräldrarna.Genomgiema dessakändaäven attär av

utarbetadetöräldrakooperativenkännerde till deni verksamhetenblanddeltager
verksamhetsplanen.

kvalitet redo-likartade kravalternativa ställsdenInom ovansomomsorgen
uppnå kvalitet skil-godverksamheten.Sättetgjorts for inom denkommunala att

kooperativenredogjort for arbetaråt. jag tidigarejer sig däremot Som ett av
från tradi-skiljer sig markant detMontessoripedagogikenmycket medmiljön.

barnenarbetaretter devisen: hjälppedagogiska Montessoritionella attsynsättet.
skallindivider och debarnendet själva.Verksamhetenbygger är attattgöra

initiativ.tilluppmuntras att ta egna

personalenkommunalt anställdaupprätthålla motivationenblanddenFör att
fort-for personalensvarje öronmärktbudgeterasdet ärsummasomen

och studiebesök.fortbildning inköp litteratur Detbildning. Exempel är av
sig tillmöjlighet anmälaolika slagskurser personalenharfinns attäven som

några föredrag.barnstugorkan lyssna Inom Montess-gemensamt ettsamt
Dåockså samtligafortbildning personalen.oriverksamhetenanvänds an-av

går inomMontessoriutbildning de anställdakvällskurserställdahar fullständig
personal-fråganområde sin tidigare utbildning.detta för komplettera Näratt om

båda foräldrakooperativenerhöllsutbildning ställdestill de nystartade attsvaret
året tänka inom den verk-under det första har varit mycketdet att egna

samheten.



ÄldreomsorgOmrådesstudie:7

MargaretaAxén-Andersson,Statskontoretav

Inledning
Kommunernas för äldre- och handikappomsorgenreglerasi Socialtjänst-ansvar
lagen.Omsorgenomfattar dels individuell hjälp i hemmet,service omvård-och
nad föregås behovs-biståndsprövning,dels åtgärdergenerella forsom av att un-
derlätta for denäldre leva självständigtliv. Kommunal äldreomsorgatt ett är
uppdeladi hemtjänst,färdtjänst och serviceboendesärskildaboendeforrner.
Hemtjänstbestår hemhjälp,hemsjukvårdi vissafall, olika verksamhetervidav
dagcentraler,matdistribution, fotvård m m.

ÄDEL-reformenEnligt Regeringensintentioner i skall kommunerna eftersträva
varierat utbud äldreomsorgvad gällerett boendeformer,hemhjälpoch hem-av

sjukvård for kunna de äldreskrav och behov.att möta I 38 % kommunernaav
finns, enligt undersökning Kommunförbundetnyligengenomfört, alter-en som
nativa driftsformer inom äldre- och handikappomsorgen. vanligasteDe uppgiñ-

utförs i ickekommunal regi städning,hemsändningärernasom mat-av varor,
distribution, fotvård och hemtjänstsnöskottning liknande. I kom-yttre 20ca

börjar personlig omvårdnadläggasäven alternativaservicegivare.Imuner ut
ekonomiska uppgår den entreprenadutlagdaverksamhetentermer till endast
1% kommunernastotala bruttokostnader for äldre- och handikappomsorgen.av
I och omkring storstäderna siffran något högre,2 3%. Iundersökningenär har-
kommunerna pensionärernaverkar nöjda medde privata alternativangett att de

och kommunenprövat de alternativadriñsformemaattanger mangenom
erbjuderpensionärernaökad service.

Har kommunenlagt hemtjänsteneller delar den entreprenadtillut antalettav
privata företag kan detta innebära valmöjlighet för denenskilde alla före-en om

fritt kan utnyttjas de berättigadetill hemtjänstoberoendetag är iav som av var
kommunende bor. Om knutentill bestämtgeografisktentreprenörenär ett om-
råde inom kommuneninnebärdet någondock inte reell valmöjlighet för den
enskilde. möjlighetenFörutom välja mellanolika producenterskeratt ävenen
utveckling ökat brukarinflytande inom för denkommunalamot hem-ramen
tjänsten.Den enskildeerbjudsmöjlighet till själv bestämma innehållet iatt över
och omfattningen tjänsten, endastkommunalhemtjänstäven finnsav attom
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såtillgå. självbestämmandekan i realiteten betydelse-formDenna vara nogav
perspektiv.fullt denenskildesur

gäller serviceboendetoch särskildaboendeformerBrukarinflytandet detnär ut-
då särskiljer boendeoch servicehem-vecklas kommunernaalltmer begreppen

ÅDEL-reformen. innebärtjänst i och medgenomförandet den k Denna aav s
for äldre det finns närhet tillfinnasolika boendefonner de därdet skallatt ser-

möjligaskall denenskildetill del själv be-vice och Däremot störstaomsorg.
individuella servicenoch skall utfonnas.hur denstämmaöver omsorgen

Avg1fter, taxor
skäligaavgifter enligt dehar enligt socialtjänstlagenKommunen rätt att ta ut

färdtjänst, social hemhjälp,själv bestämmerforgrunder kommunen asom
socialtjänst. och med kommunernaboendei servicehusoch liknande I attannan

från for verk-landstingenskall kommunerna dennasjukhemmen ävenövertar
beslut prop 199293:samhet skäligaavgifter. Riksdagenhar nyligen fattatta ut

omvårdnad boende129 Avgifter for hjälp i hemmet,serviceoch samtattom
förbehållsså enskilde tillräckliga medelfor sinaskall bestämmas denatt person-

liksom gälla avgifterna skall skäliga ochliga behov. skallDärutöver att varanu
Någotfår överstiga självkostnad. statligt reglerat hög-de inte kommunensatt

såledesinte. Somjämforelse kan Regeringenskostnadsskyddinförs nämnasatt
till privatpraktiserandelä-forslag husläkareoch i utredningen arvodenomom

föreslåsfor riket enhetligapatientavgifter högkostnadsskydd.kare samt

omvårdnadVidare framhålls avgiñema for serviceoch skall kostnads-att vara
olika boendeformer. innebär kommunernaskall jäm-neutralamellan Det att ta ut

frånoberoende den i de landstingenförliga avgiñer for över-omsorgen om ges
eller i de övriga särskildaboendefonnerna kommunernasjukhemmentagna som

från omvård-Boendekostnadenskall därmedsärskiljas serviceochfor.ansvarar
helinackorderingsavgiñer före-nadskostnader.Vidare kommer deäven som

ålderdomshemmen awecklas. skall avgifter forkommer inom ställetIatt tas ut
omvårdnadhemtjänstoch och kostnaderfor boendeoch boendestandardseparat

enskilde.betalasfor sig denav
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Fallstudier- Sammanfattning
Statskontorethar i sinutredning studerat kommuners lösavalmöjlig-tre sätt att
hetbrukarinflytande inom äldreomsorgenfrämst vad hemtjänsten.De treavser
kommunernavisar olika arbetameddessafrågor.tre sätt attupp

kommunEn har infon checksystemdär denenskildekan välja privat hemtjänst
och medhjälp checkarköper sin tjänst direkt från hemtjänstföretagen.Före-av

godkända kommunentagenär inga avtal mellandessaoch kommunenav men
föreligger. Den enskildekanvälja mellanolika privata företag och kommunal
hemtjänst.Det totala värdet de checkardenenskildehar till sitt förfogande
bestäms det antal timmar denenskilde berättigadtill enligt kommun-av ärsom

prövning. Den enskildebetalar fast enhetligmånadsavgifttillens kommunen.en

En kommun har entreprenadavtalmedsåvälkommunala privata bo-annan som
lag hemtjänstoch sjukhemsärskilt boende.Genomdessaentreprenadavtalom
köper kommunen vissmängdhemtjänstrespektive visst antal år-platseren ett
ligen och betalar fast pris for detta. enskildeett Den erbjuds välja mellandeatt
företag kommunen Ävenhar entreprenadavtalmed. i detta fallsom görs en
prövning hur mycket hemhjälpdenenskilde berättigadtill. Den enskildeärav
betalar avgift direkt till kommunen.Avgiften inkomstprövad oberoendeär men

omfattningen insatsen.av av

Den tredje kommunendriver såvälhemtjänst särskilt boendei kommunalsom
regi. Den valmöjlighet denenskildehar välja vilken hjälp och hurär attsom
mycket denvill ha det gällerboservicenär och betalar subventionerattimprisett
för dessainsatser.Den enskildekan därmedköpa mycket hjälp densom
tycker denvill ha och vill betalaför.att Timpriset for boservicevarierarberoen-
de tjänst. I stället for fast månadspristyp för denenskildeharett kommun-av

infört högkostnadsskyddför skyddadeett ekonomiskten hushållenatt svaga
med hjälpbehov. För personligomvårdnadstort betalardenenskildedock ett
fast pris månadoberoende hur behovetoch omfattningen insats-per stortav av

är.erna

Nedan redovisasde kommunerna studerattre och derasarbetemedsom att
utveckla valmöjligheternainom äldreomsorgen.För samtligakommunergäller

förändringarna i uppbyggnadsskedeatt är ochett sig fram. Där-att prövarman
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effektemauppföljningarsystematiskanågrahunnitmedhar göra avännuman
förändringama.av

Nacka kommun
inne-kundvalssystemhemtjänstområdetinförtinomhar ettNacka kommun som

alternativ förprivataväljahemtjänstmed ävenvalmöjlighet för attbär personer
personligförserviceochinköpstädning,såvälförhemtjänst om-sin somannan
kommunen.godkändaskallfår anlitakundenföretagvårdnad.De avvarasom

hemservicesåvälerbjuderandramedanhemserviceerbjuderenbartföretagVissa
checksystemhjälpmedförMöjligheternaomvårdnad. ettpersonlig att avsom

sambandidiskuterasbörjadevårdgivareprivataväljahemtjänstkundemalåta
eftergick snabbtmöjlighetdennainföraBeslutvalrörelsen 1991.med attom

för beslutettidpunktenVidi april 1992.infördesoch detvalet systemetnya
före-har 12till januari 1993mellan.Framväljaföretagendastenstakafarms att

kommunen.hemtjänstverksamhetgodkäntsförtag av

kommunenhemtjänstalternativ förprivatväljaErbjudandet som enett seratt
möjlighetenklaraoch kanvill, orkarför hemtjänstmottagareplustjänst avsom

kon-checkar,sinaadministreraenskildeklarardenkrävervälja. attDet attatt
skallvadbeställatid, kommaservicegivarna, överensenskildatakta de somom

checken.underoch skrivaarbetetgodkännagöras,

utformningKundvalssystemets
Hemtjänst-hjälpbehovet.prövninghemtjänstskerönskarsamtligaFör avensom

ochhemtjänstbehovenskildesdensocialtjänstlagenenligtassistenten avprövar
hemtjänsti timmarVårdtyngdenvårdtyngden.bedömning perangesgör aven

hem-privatadet finnssamtidigtinfonnerasHemtjänstkundenmånad. attom
kanenskildegodkänt.Denharkommunenföretagtjänstaltemativ vilkasamt som

ellerväljaellerhemtjänstenkommunala ettutnyttja denmellansedanvälja att
nå-utnyttjakundenVäljerhemtjänsten.skall sköta attföretagprivataflera som

till kunden.checkarhemtjänstassistentenskriveralternativenprivata utdegot av
denhemtjänsttimmardet antalbaseratcheckamatotala värdet somDet är

förkostnadernaprincip täckaskall iVarje check ettberättigadtill.enskildeär
besökstillfálle.
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De enskildaföretagenarbetar helakommunenoch oberoendeöver av var man
bor i kommunenkan välja blandsamtligagodkändaföretag. Företagenharman
lite olika profil i sitt serviceutbud.En del tillhandahållerendasthemservice,an-
dra tillhandahållersåvälhemservice omvårdnad.Den enskildevändersigsom
direkt till det företag villden anlita och kommer vad tjänstenskallöverensom
innehålla det såvälgäller servicenär omvårdnad,exempelvis fönsterputs,som
viss matlagningbakning eller promenadhjälp.Efter utfört arbetegodkänner
kundenarbetet skriva under scrvicecheck,vilketatt förutsättninggenom ären en
för leverantören checkeninlöst hos kommunen.att

Checkarnadelasvanligtvis månadsvistill kunderna kan i vissafallut lämnasmen
till månader2 i händerut Det också hemtjänstassistentenmot taget.upp att

skickar checkerna Anlitar kundenendast firma for samtlighjälppost. denper en
behöver månadenunder kan månadscheckskrivas dåuten motsvararettsom
värde kr200 multiplicerat medantal berättigadetimmar. Utnyttjas fler firmor
eller kunden har bestämtvilka denskall vändasig till skrivs checkarom ut
antingen kr200 styck eller överenskommetbelopp det förvet attom man en
speciell insatsgår timme.änmer en

Den enskildehar möjlighet helstbyta tillbaka till kommunensnäratt hem-som
tjänst Möjlighet finns också kombinerakommunalhemtjänstmedprivat.att

Information valmöjligheternaom
Efter det Nacka kommunbeslutat införaatt kundvalssystemmedmöj-att ettom
lighet for denenskilde medhjälp servicecheckarköpa sin tjänstatt hosprivataav
företag medhemjtänstverksamhetbesöktepolitikerna olika pensionärsorganisa-
tioner för informera den möjligheten.att om nya

Detta följdes med broschyrertill samtligahemtjansthushållmedsenareupp en
erbjudande det alternativet.De intresseradefårär infor-om nya närmaresom
mation alternativenvia sinhemtjänstassistent. förteckningEn godkändaom över
enskildaföretag omfattar informationsblad företag har utarbetatsettsom per av
kommunen. framgårDär följandeuppgiñer:
-Företagets adressnamn mm
-Verksamhetens Tjänster erbjuds.art som

Kompetenshospersonalen-
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vilket värdettimmehållasig krskall inom 200priser företaget motsvararper-
servicecheekarna

Övrigt kvällar och helgerexempelvis arbeteutförs ävenom-
beställningartelefontid för-

hen:gänstverksranzhetmedochföretagmellan kommunenRelation
övrigai olika företagensliten nisch deoñastHemtjänstverksamhetenutgör en

någrafall detfåtalbestår endast IföretagFlera ärverksamhet. ett personer.av
hemtjänstenkommunalainom dentidigare arbetat startatsomsompersoner

eget.

måstehemtjänstverksamhetenarbetamedintresseratföretagEtt är attavsom
kommunstyrel-företagenharGodkännandetkommunen.godkännasförst avav

kundvals- ochforsöksverksamhetenmedförtill projektledarendelegeratsen
anmälergaranti till de företagingendockchecksystemet.Kommunen somger

anlitade.bliverkligen kommerintresse de attatt

innehåll kvalitet i debedömning ochreferenserochKommunen gortar aven
sigmeduppgifterfyller i formulärerbjuder.företaget Företagettjänster ett om

Vidare infor-kommunen.vilket skall godkännastjänsteerbjudandenoch sina av
hemtjäns-regleroch andratystnadsplikt, sekretessföretaget rörsomommeras
hållaför kunna kun-främstmåste ha ansvarsförsäkringFöretagen attäventen.

kommunenoch hartidigare kändasedanflesta företagdenskadeslös.De är av
Någrauppdrag kommunen.tidigare utfört nämntsär personersomsom ovan

små sårbaraföretagenhemtjänsten.kommunala Deinom den ärtidigare arbetat
försöker därförpersonalen, Kommunensjukdomsfallbland semestermot m m.

erbjudanystartadeföretagende minstaunderlättaförolika attsätt genom
branchkunskap Inomdriva företagutbildningsinsatservissa samtatt m.mom

små företagendeviktigt tilldetkommunen ar attattatt gesnyasemananser
bådekundenviktigt försig.grundförutsattningar klara Dettakunskapoch äratt

fungerar.ansvarigför hemtjänstendå kommunenoch kommunen är attytterst

zzlnylyandegrradenErfarenheter om
i april dags-hemtjänstalternativstartade 1992. IprivatväljaMöjligheten ettatt

hemtjänsthushållprivat hemtjänstviahushåll totalt40-tal 850harläget ett av
privat hemtjänsthar valtandel. flestaganskaliten Dechecksystemetdvs somen
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haderedantidigare hemtjänst.Hälften dem tillkommer hemtjänst-av som som
hushållväljer dock privat alternativ. Utveckling har skett iett ganskalugnen
takt och fortfarande betraktaär försöksverksamhet. vanligasteatt Densomen
tjänsten köps de privata Företagen städningoch därmedjämförbaraärsom av
uppgifter. Det har sålängebara i enstakafallän inträffat mitt iatt en person en
månadhar velat byta tillbaka till denkommunalahemtjänsten.Däremot har det
hänt kunder checkarnatagit slut föratt när period valt tillbaka till kom-atten
munalhemtjänst. vanligasteDen orsakenför tillbaka till kommunalhem-att
tjänst denenskildebehöverär personligomvårdnadatt städhjälpochutövermer
liknande.

Kostnader,A gifterv
Kommunenskostnadenfor hantera hemtjänstcheckmed värdeatt 200etten
kr timme har beräknatstill kr.20 Kommunenstotala kostnadfor det privataper
alternativet därmed kr timme.220är Hanteringskostnadenskall täcka för-per
söks- och utvecklingskostnader, information, godkännande företagenochav
checkinlösning.Detta beräkningoch riktigtär hur det slår. Tim-vet änen man
priset kr200 beräknat genomsnittligär kostnadför dagarkvällar ochsomen
helger. Den enskildefirman får alltså lika mycket betalt för dagtid andrasom
tider. Kommunenhar dock inför framtiden funderingar dilferentieringen av
timpriset efter insatsservice eller omvårdnad ellertyp skilja dagtidav resp
kvälls- eller helgtid. Priserinom hemtjänstverksamhet momspliktig.är

Somjämförelse kan for timme hemtjänstnämnas i denenskildeshem iatt en
kommunalregi budgeteras kr.226 Kostnadenberäknasefter hemtjänstensto-
talkostnaddividerat medantal faktiskt utförda hemtjänsttimmar,då ingår således
gångtid, internadministration,personalledning,hyra bådaI fallen liggerm m.
hemtjänstassistentenstid utanför.

Nacka kommuntillämpar enhetligmånadsavgift för medhemtjänsten personer
oberoende mängdenhemtjänstinsatser,inkomst eller vald producent.av 1992
uppgick avgiñen till 365 kr månad.Den enskildebetalarsinavgift direkt tillper
kommunenoberoende användersig privat eller kommunalhem-av om man av
tjänst.
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kostnadernaochresursutnyttjandepåEffekter
ocksådärmedochvalmöjlighetkundenkundvalssystemetmed attMålet gevar

ingenför kommunenvinningekonomiskNågon varkvaliteten.ökaeventuellt
startade.försöksverksamhetenförutsättning när

företagenförincitament attingetdetutformatchecksystemetSåsom är gernu
schablonenligt den mot-betalningtillberättigade somdå depriserna ärpressa

ñrmanenskildeden utOm tarhemtjänst.bmttokostnad förkommunenssvarar
kronors200fortimmefår litekunden äntimpris eller enlägre enmerett om

fåralltsåkundenenskildedenheltmervärdevinst eller somtillfaller dennacheck
andelenbestårochkundvalssystemetOmchecken.föreller tjänsttidut mer

kostnadsfråganintressantochtotaladenbliralternativ ökarprivata även resurs-
effektivitet.höjdförhoppningsvistilllederkonkurrensökadbevaka.Enatt

Uppföüning
varje hem-medkontaktpersonligharegelbundetbörHemtjänstassistenten en

behovetförändringar attsamteventuellaföljaför avtjänstmottagare att upp
skrivafallförekommande utioch förska nyadenfungerar atthemtjänsten som

checkar.

städ-medavtal entreprenörNackainförandehade omchecksystemets enFöre
checksystemetutnyttjade denna.NärpensionärerFlerahemtjänsten.inomning

anlitaville fortsätta atthemtjänstmottagare gärnamångadetinfördes somvar
checkarna.hanterabehövaintedäremotentreprenörenmen

uni-UmeåmedtillsammansuppföljningsmodellutarbetatharkommunNacka en
skeskallåret.här Detdeti mittenpåbörjas askalluppföljningversitet. En av

hemtjänstkunder.hosbesökkundenkätsamtgenom

nöjd.Är kommunennöjdkunden ärtill dessframför kommunen är:Huvudtesen
sålängenöjdaalternativetprivata ärvalt detkundernautgår frånMan att som

aktivteller sätthemtjänstenkommunala annattill dentillbakabytavillde inte
hemtjänst.med sinmissnöjeuttrycker
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Helsingborgs kommun
[Helsingborgs kommunarbetar just med skapade organisatoriskaattman nu
förutsättningarnafor kunnaerbjudavalmöjlighet för kundernainom äldreom-att

Myndighetsutövningenoch beställarñmktionenhar frånskilts produk-sorgen. ut
tionen tjänstema. inrättades1992 servicenämnder har myndighets-av sex som
och beställarñmktion.För utveckla hållaoch den produktions-att samman nya
organisationeninrättadessamtidigt vårdstyrelsefor äldreomsorgen blaen som
fungerar beställarkanslisåvälfor de kommunalaproduktionsenhetemaettsom

de privata företageninom äldreomsorgen.Såvälde kommunalaproduk-som
tionsenhetema de privata alternativenkallas vårdbolag.nedansom

Utformning för äldreomsorgsystemetav
finnsTotal sju kommunalavårdbolagoch privata. de privata vårdbo-Etttre av

lagenhar entreprenadavtalmed kommunen driva sjukhem.De andraatt ettom
nio bolagenhar huvudansvarför hemtjänst,hemsjukvårdoch särskildaboende-
former sjukhem ålderdomshemoch inom sitt geografiskaområde.An-som var
ledningentill det finns flera kommunalavårdbolag de skall konkurreraatt är att
medvarandra.De geografiska för de producerandevårdbolagengränserna och
de beställandeservicenämndemasammanfaller forDetta det skall finnasatt

vårdbolaginom servicenämndsansvarsområde.än ett Samtligabolag harmer en
ganskabrett spektrum sinatjänster. privata vårdbolagenett De har entrepre-

nadavtal vårdstyrelsenmed omfattningen de tjänsterde skall tillhandahållaom
under år. Vårdbolagenhar sinakunder dygnetett gentemot mnt,ansvar men
kvällar och utförs arbetet för kommunennätter kvälls- och natt-av en gemensam
verksamhet.

De privata står för % äldreomsorgenentreprenörerna 25 inkluderandeså-ca av
väl ålderdomshemplatser och sjukhem hemtjänst.som

Entreprenörsavtalenmedde privata bolagenlöper 5 med treårig tör-en
längning.Den ekonomiskaersättningreglerasårligen efter förhandett över-
enskommet I avtalet reglerastotalvolymen hemtjänstinsatsersätt. för ettav
för vilken kommunenförbinder sig betala visst belopp.Volymen kan iatt ett
förekommandefall justerasårligen.Den överenskomnaomfattningenbaseras
huvudsakligen utfallet hemtjänstverksamhetinom det aktuellageografiskaav
området från föregåendeår. måsteprivataDe bolagen ha ansvarsförsäkringen
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reglerockså följaförbinder sigskadeslösa.De atthemtjänstkundemahållersom
förstår kommunensjukhemmetprivatadetdet gällertystnadsplikt Närm m.om

vårdbolagenochreparationunderhållochsåvälhyrafastighetskostnadema som
inventarier.drift ochstår för

kommunalameddeavtalårenkommer upprättasävenattUnder det närmaste
kommunenliggadockAnsvarsforsäkringenkommer att cen-vårdbolagen.

tralt.

ochservicebehovenskildesdenprövningServicenämnden om-gör avaven
socialtjänstlagen.Dettaibiståndsparagrafenenligthemtjänsti formvårdnad av

Vårdbedömarenhemtjänstassistent.motsvarandevårdbedömaregörs enav
omfattning.i vilkenochbehöverenskildedenhjälpvilkenbedömer typ somav

inomutarbetasnärvarandehemtjänst.Föri antal timmarpreciserasBehovet
vårdnivåer ianvändabegreppetövergåtillförslagkommunen attattett om

ochstädningomfattarserviceområdettimmar. Inom annanför antalstället som
omvårdnads-servicenivåer inomochfråga femblidetboendeservicekan om

vårdnivåer.områdettre

kommu-någon deväljamöjlighethemhjälpharberättigadtill att avDen ärsom
kunderallautförda. Itjänsternavårdbolagenför stort settprivatanalaeller att
bor.områdedär kundengeografiskadetförvårdbolagväljer det ansvararsom

servicenämndenenskilde,meddenöverenskommelsenMed ledning avroparav
huvud-gällerhemtjänstenvadöverenskomnakundenmeddenvårdstyrelsenvia
kundenmedkontaktvårdbolagetutvaldaomfattning. Detinnehålloch tarsakligt

anpassningindividuellochutformning avför komma närmareöverensatt om
vårdbo-byteprincip begäraÄr imissnöjdkan denenskildedenhemtjänsten. av

kundsällan.Omdock ärförekommerSådanabytenomgående. ytterstlag en
gällerdå missnöjetvårdbiträdebytameddet oftastmissnöjdräcker snarareatt

företag.specielltvårbiträdespeciellt än ettett

sjuk-ochålderdomshemboendeformersärskildaförfinnsValmöjlighet även som
vilketdock bristvaramedheldygnsomsorgboendefonner ärSärskildahem. en

valmöjlighetema.begränsar
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Information valmojligheterz.om
Information de olika valmojligheterna,såvälde kommunalaproduktionsen-om
heterna muntligt vårdbedömarenentreprenörerna till och isom ges av var en
samband vårdbedöntningenmed såvälför för befintliga hemtjänstmot-nya som

Några skriftliga informationsbladtagare. de olika leverantörernafinns ännuom
ej.

Kostnader och avgmskømslruklion
inledningsskedet1 under forhandlas1993 priser mellanvårdbolag vårdsty-och

relse,respektivevårdstyrelseoch servicenämndernasbeställarorganisation ett
övergripandeplan. Kostnadenkanvariera mellande olika vårdbolagen.Kom-

betalar överenskommetpris för denomfattning tjänsterett skallmunen av som
utföras under år. Den överenskomnavolymen tjänster får varieraett +- %.5ca
Vårdbolaget därmedgaranterad vissårsinkomst.är Konstruktionen medett
entreprenörsavtal endast och kommer troligenär temporär ersättasatt av en

konstruktion sannolikt kommer innebäraauktorisation olikaannan attsom av
vårdbolag. Vårdbolagenkommer i dennakonstruktion betalasefter huratt
mycket de anlitasoch efter faktiskt utförda prestationer.

Vårdstyrelsenbetalardet med vårdbolagvarje avtaladepriset. prisDet somser-
vicenämndernabetalarfor de avropadetjänsterna dock genomsnittsprisär ett av

vårdbolagssamtliga priser. Detta genomsnittberäknas vårdstyrelsen.Service-av
nämnderna huvudbeställare tjänsternaforär kundernasräkning så-som av ser
ledesinte prisskillnadenmellanolika producenter.

Den enskildesavgift inkomstrelaterad och varierar mellanär kr månad140 per
för dem med månadsinkomst högst kr4 300 och kr månad675 foren per
dem månadsinkomsthar 21 466 kr och däröver. finnsDet olika10som en av-
giftsklasser. Avgiften oberoende omfattningenär denhemtjänst denav av som

Ävenenskilde berättigadtill får.ochär denenskildenågonmånaderhållerom
betydligt mindre hjälp vad egentligen överenskommetmåsteän avgiñenärsom
erläggasdå hemtjänsten något abonnerarpå. enskildasavgifterDesessom man
täcker 3% de totala kostnadernaför densocialahemtjänsten.Avgiñernaca av
for boende ålderdomshemtäcker högre andel kommunenskostnaderforen av
dessa,
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utvecklingsplanerochUppföljning
utvecklingsarbetepågårVidare göraplaneras.Kundundersökningar attett enom

kvalitetsbarometer.

varit iendastvårdbolag harmedverksamhetenutformningennuvarandeDen av
hunnitNågon uppföljning har göra.januaridrift sedan 1993. ännul man

service-olikahemtjänsten desparbeting inomdetDock kan att sommanse
forutspått självaåret klaradesbättreålagtsförranämndernahade än attutan

fungerarhur hemtjänstenblivit lidande.hemtjänsverksamheten En mätare
och antalklagarhemtjänstenkunder inomfaktumdet attvara avmananser

gångnaåret.under dethar ökatfrån missnöjdaintesamtal

med beställarekonstruktionenmeningenvårdstyrelsen denInom attär manav
försvunnitorganisationluñ idelmedverkattill attproducenteroch att menen

intakt.hemtjänsti lämnatsproduktionen stortav

led ioch producentermyndighetbeställaredela ärModellen med ett enatt upp
fors i dessaDiskussionerkundvalsmodell.renodladutveckling sam-mot en mer

inom kommunen.också äldrepengmanhang om en

i formmyndighetenmellanledmellanvårdstyrelseKonstruktionen med somen
till-vårdbolagenproduktionsenheternade enskilda ärservicenämndernaochav

skall deDärefterupphöravårdstyrelsenskall 1994.Målsättningenfällig. är att
sinaoch säljaförhandla medstå benochproduktionsenheternaenskilda egna

bli tydligareprisetDåServicenämndema. kommerdirekt tilltjänster även att ett
inte in-kommunenutvecklingsmöjlighetytterligarekonkurrensmedel. En är att

auktoriserasenbartdessanågra med de olikagår avtal entreprenörerna attutan
från producen-tjänster direktbeställasinafår kundernaSedankommunerna.av

utförda prestationer.får betalt efterterna som
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Sandvikens kommun

Sandviken såvälI bedrivs hemtjänsten kommunalsärskildaboendefomier isom
regi.

Hemljänstverksamhelensutformning
I Sandvikenhar hemtjänstenfrom den januaril delats hemvård1992 i ochupp
boservice. bestårSandviken åtta kommundelarmedområdesstyrelserochav
områdesförvaltningar.Inom varje kommundelutformar denkonkreta verk-man
samheteninom exempelvisäldreomsorgenutifrån vissakommungemensamma

såsomregler behovsprövning,avgiñskonstruktioner Följandebeskrivningmm.
bygger hemtjänstensorganisationoch utformningen de särskildaboende-av

Årsunda.former inom kommundelen

Hemvård huvudsakligen omvårdnadpersonligär dvs hjälp på-medhygien,en
klädning och andrakroppsliga och själsligabehov. Den alltid behovsprövadär

vårdbehovetoch bedöms vårdenoch och dessomfattning planeras hem-av
tjänstassistententillsammansmed vårdbehövandeden och eventuellanhörig.
Behovet mängdenoch insatser. innebärDetta for åldersde-styr typen attav en

vårdtagare, själv kanskeunderskattareller har svårt bedömasinament som att
behov, kan insatsernaöverstiga någoteller avvika från det denenskildebegär.

Boservice omfattar städning,inköp måltidsservice För harm m. personersom
fyllt år, gäller förenklad75 prövning innebär den ensamstå-att ären som som
endeeller lever tillsammans ocksåmed åldersvillkoretuppfyller harpersonsom

till boservcie inkomstenunderstigerrätt fyra basbeloppfor ensamståendeom
och basbeloppför sammanboende. de årFör 75 eller harär änsex som yngre en
högre inkomst den angivnasker individuell prövning.än ovan

Tillsammansmed pensionären hemtjänstassistenten vårdbiträdesgruppenochgör
övergripandeserviceplandär inriktar sig självbestämmandeupp etten man

for den enskilde.Serviceplanenomfattar vilka tjänster skall ingåtill densom en-
skilde uttryckt i antaltimmar. enskildehar utifrånDen serviceplanenmen att
själv bestämmavad servicenskall omfatta och hur oña denskall utföras. Att
införa självbestämmandefor kundenhar inneburit omställningfören persona-
lens arbetaoch planeraoch i början fannsvissasätt att anpassningsproblemfor
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felpensionärenväljer ellerdå iblandtyckerinom hemtjänstenpersonalen attman
tvättfrågor.hygien ochviktigt,sådant personalentyckerväljer bort är t exsom

villdemåste enskilde bestämmerdet densyvendeoch sisttillMen omsomvara
ha kläder ellerrena

sigså enskildebokar indenhemtjänstsystemetpraktiskt fungerarRent att
enskildeområdet. deninom Omhemtjänstgrupp arbetarledig tid hosden som

möjligheten väljaminskarskall utföra tjänsteneller vilkahar krav attvem som
beställaenskildekantjänster denNågot egentligt tak för hur myckettidpunkt.

hur mycket denför denenskildeekonomisktbeslutblir ärfinns inte. Det ettmer
städningutförsdock 14:eför. tumregelvillig och betala Enköpa är attatt var

råd med dettaoch harstädatvarje veckavill sigdag den attunnamen som
sehögkostnadsskyddetnått tillstädtid, denenskildeköpa Harkan extra upp

ransoneringför konsum-dock vissavgiftskonstruktion inträdernedanunder en
behovsnivån.tion över

årför sedan.tillämpas 2Självbestämmandeprincipenbörjade ca

den enskildeprivata företagFotvård hårvård sker entreprenadhosoch men
Fotvård medicin-utgår medicinskaskäl.intefår det själv denbekosta avavom

eller motsvarande.utförs distriktssköterskaska skäl av

organiserathemtjänstar-enskildeharkontinuiteten för denförbättraFör att man
varje. Varje harhemvårdsbiträdenimedbetet i 10 ettgrupp geogra-cagrupper

ingår såvälarbetei Servicehus-och oftastområde de arbetarinomtiskt som
inomenskildehar möjligheti ordinarie bostäder.särskilt boendeoch Den att

trivs medden kommer hemtillbiträde de intehemtjänstgruppenbyta somom
Önskemål dock sällsynta.personbytedem. ärom

valmojligheternaInformation om
Årsundahemvård inom bro-hemtjänstmedboserviceoch hardet gällerNär en
priser, vilkenbeskrivertjänsterna,villkoren, regler ochframschyr tagits som

pensionärer.delas tillut

står såvälde redanbor andrai kö för särskilt boende,De sompersonersom
tillfrågas intresseservicehus de bor kvar hemma,äldre atttyper omsom somav
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Hytta till de gruppbostäderna, informerarMan det servicehusetävennya om nya
på pensionärsmötenmm.

Utkast till välkomstbroschyrfor dennedanbeskrivna boendeformenvidnya
Vallgården har tagits fram. innehållerDen uppgifter målpersonal, for verk-om
samhetenunder ledorden,trygghet, integritet, valfrihet, fakta byggnadochom
lägenheter,serviceinformationgällandematservering,dagstuga, tillsynomsorg,

sjukvård,och m m,

giftskotzxlrizkliozA brascrviceinom och hemvård
forTaxan boservice differentierad och helt beroendeär hur mycketär hjälp,

vilken hjälp och hur ofta denenskildeönskarhjälp. enskildeDen kan alltsåtill
del såvälmängdeninsatserstor sinakostnader.styra Varje tjänst inom bo-som

servicehar kommunfullmäktige fastställtett subventioneratpris och prislistanav
ingår i denbroschyr delas till pensionärendär timkostnader for städning,utsom
inköpsservice,tvättservice,måltidsservice framgår. dagligFör telefonkon-m m
takt och matdistribution finns månadspris.Enkel städning,måltidsservice,ett
tvättservice inköpoch kostar kr50 timme. inköpstillfalleEtt beräknastillper
minst minuter.15 Kunden debiteras månadvarje i efterskott utifrån omfattningen

utförda tjänster. Storstädninginklusive fönsterputsning,gräsklippningav m m
kostar kr200 timme, vilket kommunenssjälvkostnadsprisforär tjänsten.per
Självkostnadsprisetomfattar allt har medhemtjänsten göraattsom men
kommunensadministrativaoverheadkostnad. högkostnadsskyddEtt finns,vilket

denenskildeuppnår skälig levnadsnivågaranteraratt sedanavgifternaharen
erlagts. Normen för hur mycket denenskildeskall ha kvar till personligapengar
behov, k skälig levnadsnivåligger någotunder den användsvids norm som
prvöning socialbidragoch for innevarande kr månadär 3286 forav per en-
samståendeoch 5310 kr for samboende.Beloppenfastställs kommunfull-av
mäktige.

Avgiften for hemvård ocksåfastställd kommunfullmäktigeär uppgår till 100av
månadenkr i oberoende hur mycket hjälp denenskildebehöver. kanDetav

ibland uppstågränsdragningsproblemmellanvad skall räknas i hemvårds-som
begreppetoch vad skall räknastill boservicespeciellt det gällernärsom tvätt
och matservice.
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stigitför hemtjänstkostnadernaandeltill egenavgifternasFrån har1991 1992 av
hemvården.försåvälboservicengenomsnitt förfrån till 9%. Detta4 är ett som

hemvård krboserviceoch 468förgenomsnittliganivån avgifterDen pervar
hemtjänsthushållårmånadoch 1992.

Särskilda boendeformer
ÄDEL-reforrnensförändringar iomfattandepågår närvarandeSandviken förI

service,för förbättraboendeformerservicehussärskildadet gälleranda attnär
enskildeinflytande för denvalmöjligheter och

kommundeleninomvid servicehusutvecklingexempel dennaNedan ettges
Årsunda.

SMEK-boendekKontraktserviceboendeMedVallgården, hemför Egetett s,
val-äldreboendet byggerinomförändringsarbeteexempelär en nyett som

junii drift sedan 1992.serviceforrnen lboende-ochfrihetsmodell.Den ärnya

sist-avlastningslägenhet.I denochVallgården 30-tal lägenheterPå finns ett en
såvårdbehövandehanddagarsperioderservicehusetinämnda 14 atttar om en

sig.vårdarenkan igenordinarie anhörigeden ta

förmedlarhår- fotvård ochför ochVallgården upplåter lokalkommunenVid en
någon utförakandet kommerhjälper till med tilltjänstendvs att att somse

dettaantingenväljaefterfrågat enskildekanden.den har Dentjänsten som
frisersalong.till sin Detåka och exempelvisalternativ eller stanatt ner

dåservicehuset,kommer tilläldreblir någotbilligare för den entreprenörenom
kundenochfastställsmellannågonlokalhyra.servicehusetinte Taxan entre-tar

rimliga.insyni prisernaPersonalenhar dock viss ärprenören. atten

Vallgårdensåvälför de borVallgården finns dagstugaanslutningtillI somen
bor i hem.de egetsomsom

ålderdomshemmenbytsi traditionellamed helomsorg deochI ut motatt
kontakt-behöver,harväljer denhjälpdenenskildeSMEK-boende,där somman

personalenochmeddenboendeanhörigaökat for detillsammansmed atten
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skall kunnabedömabehovetför denenskilde förklara hur detsamt systemetnya
fungerar.

De äldre önskarbo kvar exempelvisVallgården och dö där, vilket desom
flesta väljer, försöker alltid tillmötesgå vårdbehovetför densjukedöende.man
Detta tillsammans primärvården,med såvälgör läkare övrig sjukper-man som
sonal.Omsorgenhandlaroftast lindra och sådet lugnt ochatt smärtor göraom
trivsamt möjligt densistatiden. Man underlättar för anhörigaävensom genom

ordna möjligheter till övernattning Vid Vallgården finnsatt under-ävenm m.
sköterskor anställda Sjukskötersketjänsterköps från primärvårdenoch läkare
från primärvårdenbesökerVallgården vecka.varannan

Uppföljning det systemetav nya
Sandvikenhar utarbetatnågonmodell förännu uppföljning den syste-av nya

for hemtjänst.1993 arbete samordningsfrågormet inom hemtjäns-startar ett om
och däri ingår fundera olika följa verksamhetensåvälten att sätt atta upp

den enskildessynpunkt vilken effekt det har på omfattningentotaltur som av
boserviceoch hemvårdoch kommunenskostnaderdärför.

har såMan längeinte märkt utnyttjandegradenän hemtjänst något dra-att av
matiskt har ändrats denenskildesätt har möjlighet välja huratt attgenom
mycket hemtjänstdenvill anlita och betalaför. svårtDet dock någondraär att
slutats utnyttjandegradeneftersom medköp tjänster inte varitsystemetav av
igång knappt år. Hittills har enkätundersökningän gjorts till kundernaettmer en

vad nöjd medeller mindre nöjdär med. flestaDe sig nöjdaom man uppger vara
med den service fårde inom hemtjänst hemvård.och
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PrimärvårdOmrådesstudie:8

sjukvårdsekonomi,LundInstitutet för hälso-ochRosén,Perav

Bakgrundl

variationsjukvården vad gällerhälso-och utmärks densvenskaDen storaav
landstingen,de lands-vårdutbud finns mellande olikaorganisationoch som

råder ocksåmångafalloch primärkommunema.tingsfria kommunerna I stora
ochlandstingoch olika försök med husläkareskillnader inom ochett samma

sjukvårdsdistrikt.existerainom och HS 90skilda driñsfonner kan ett samma
i for-plattform, ochSOU 1984:39 kan sägas rapportengemensamvara en

primärvårdens ochmulerar Socialdepartementetvad anservara ansvarman
sjukvårds-samordnaruppgiñer. bland viktenDär poängteras annat attav man

förebyggandeprimärontrådet, bedriver samhällsinriktadinominsatserna att man
lokala hälsodata.och för insamlingoch analysverksamhet svarar av

riksnivå utsträckning. Avtali varierandeLandstingenföljer direktiv och beslut
i formockså regionalnivå flera landsting samverkar,ellerkan därupprättas

primärvårdenutformas lokalbilaterala avtal mellanlandsting.Slutligenav
distriktsnivå innebär varjeeller primärkommunalverksamhet.Detta attsom

förutsättningarvårdcentral i princip kan underenskild arbeta gör attsom man
ocksånågon vårdcentral. börinte helt jämförbar med Nämnasär att stor-annan

vilkettillgång till mångaprivatpraktiker med specialistkompetensstädernahar
primärvården komplementäruppgift. kommuneribland De tre somen annan,ger

vissa Malmö landstingsfrii föreliggandestudiehar särdrag. ärpresenteras en
primärvården försöksverksamhetmedkommun, i Ale kommunbedrivssom

ingårHjo i det västsvenskaprimärkommunalt huvudmannaskapoch ävenom
ändå exempelfritt vårdsökande, kommunenregionavtalet utgör ett ettom

primärvårdsområde inte direkt påverkas avtalet.avsom

sig från kring-Primärvårdsproducenteri Malmö drar till patienterstorstädersom
sådan utanförAle kommun ligger Göte-liggandekommuner. är straxen som

primärvård.i praktiken hänvisadtill kommunensborg. HjoI är egenman
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I studienintervjuas från nedanståenderegioner, landstingrepresentanter och
primärvårdsområden. kapitel återgesI och2 3 intervjusvarendirekt, och for-
muleringama har godkänts samtligaintervjupersoner.av

Region Huvudman Primärvårdsdistrikt

ÄlvsborgsVästsvenska läns Ale primärvårdsområde
sjukvårds- landsting
regionen

Hjo primärvårdsområde

Södra Malmöhus läns
sjukvårds- landsting
regionen

Malmö Stad Distrikt Centrum-öst

Vissa de landsting och primärvårdsdistrikt i studientillhörav presenterassom
regioner med tradition valfrihet och gränsöverskridandemellanlandstingenav

gränslösoch där introducerat långtgåendeavtal vård och fritt vård-man om
sökande.Samtidigt dessaregionerde bästastudieobjekteneftersomutgör fritt

vårdcentralval förutsätter det existerarrealistiskaalternativ något slag.attav av

En omständighetvärd tidpunkten för studiensgenomförande.äratt noteraannan
Förutom för närvarandeutreder sjukvårdensframtida organisationochatt man
finansieringoch prioriteringar inom vården, inom kort ocksåpresenteras rege-
ringenshusläkarförslag. de flestaI landsting primärvårdsdistriktoch väntar man
medvissabeslut tills vilken riktning primärvårdensutveckling ivet väntasman ta
framtiden. Några tidigt och har redaninfört, eller ligger iär förute startgroparna

införa, eller form husläkarmodell.IMalmöatt försöknästaen startarannan av
med husläkarsystemi distrikt.ett

Landstingsförbundets rekommendation1989
På Landstingsförbundetskongress 1989 styrelseni uppdrag verka förattgavs

möjligheterna förbättras for människor välja de vårdatt skall A-cir-att var
kulär 89:41. cirkuläretI rekommenderas människorskall kunnavälja deatt var
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mån inom andraoch i vissbåde landstingsjukvård, inom sina ävenskall egna
valfri-olika slagredaninförtmångalandstinglandsting. konstaterarMan att av

invånarnakan anlita,vårdcentralerlandstingetsgäller vilkadethet när somav
fannVid telefoncnkätvariationerna mycketlokalade ar stora. manatt enmen

vårdcentralerupptagningsområdenfor och 17huvudmäntillämpade9 angavatt
allahänvisningtillmedcirkuläret betonasvårdcentral frittvalet I attatt varav

vill-valfrihetenExempelviskanförsiktigt.bör siffrorna tolkasvariationer vara
tidsbegränsningar.korlig olika formergenom av

lands-vårdcentral ilsjukhus,sjukhem,rekommenderar val ettMan etcatt av
efterfrågan.tillmedhänsyn Iocksåomfördelasfritt. börting bör Resurservara

landstingsgränsernabörvalfrihetutökadavtalencirkuläret betonas oLeratt om
olämpligtremiss,fritt val,grannlandstingoch helttill ärbegränsas utanettatt av
vårdbehovetmåsteHemlandstinget kunnavård.skäl vid sluten vägasomsamma

vård.enjämlikkunnamöjliggöraforde tillgängliga attmot resurserna,

vårdcentralvid 199Valfrihet val 1januariav
vårdcentral ochvid valutökad valfrihetlandstingintroduceradeFlera 1991 av

vårdcentral.vid 1val läkaremån tid och möjligheter,ofta, i västsve-även avav
ochpatienter i Göteborgs B0-erbjuder allalängreochrige gick ett steg numan

villÄlvsborgs, defritt väljamöjligheterSkaraborgsoch Hallandslanhus, vartatt
fårVid remissvårdcentraleroch mottagningar,vård vidoch serviceför att

lång tidVård har sedanlandstingsgränsernafritt välja sjukhus.de överäven
västsvenskaregionen.bådei södraocholika gränsawal,tillbaka regleratsav

regioninvånarejan har allasjukvårdsregionenbeslöts 1991södra 1I att o m
Landstingen ilänssjukvårdinom regionenprimärvård eller helafritt väljarätt att

kommun ochMalmöhus MalmöBlekinge, KristianstadochKronoberg, samt
och Malmövårdsökandctomfattar inte Lunds lasarettfriasödraHalland Det

Malmö.invånarna läns landstingoch In-för i Malmöhussjukhus,allmänna utom
innebär alla fritt kan sökaspeciellareglervånarnai Halland omfattas attsomav

och västsvenskaprimärvårdsenhet privatläkare helst i södraellervilken re--som
frånsjuecialistmottagningarfordras remissför besök lasarettensgionen,men

distrikts- eller privatlakare.
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Från och januarimed föreslås1 1993 invånaresamtliga i den södrasjukvårds-att
regionenskall kunnasökafritt till den länssjukvård finnsvid lasarettetäven som
i Lund och vid Malmö allmännasjukhus, för regionsjukvårdenkommermen
remiss krävas.att

Enligt riksavtalet patienterutanför regionerna vissmöjlighetävengaranteras en
till icke vårdakut i landsting patientenvistatsöppen där under längreannat om
tid, period i kommentarentill avtalstextenpreciseratstill minst någonen som
vecka. Avtalet berör patienter behov inte olägenheteroch besvärkanutanvars
anståtill desspatientenåterkommertill hemlandstinget.Debitering sker till pa-
tientenshemlandsting.

Enligt Landstingsförbundet avtaleni Göteborgs-och Malmöområdenaär goda
exempel vad kan lokalt för öka valfriheten. förstaI handgöras attsom re-
kommenderar huvudmännen slutaavtal medgrannlandstingenföratt attman
tillhandahållabättre servicefor de gränsbor dagligensom passerar
landstingsgränserna.

2 Västsvenska regionen

Sedanlångt tillbaka sjuttiotalet har det funnits tradition valfrihet mellanen av
Älvsborgs,sjukvårdshuvudmänneni Göteborgsoch Bohus län och Göteborgs

kommun. Succesivthar dennavalfrihet byggts under 80-talet, och sedan1991ut
ingår Hallandsoch Skaraborgslänslandstingiäven överenskommelsen.

Planeringsnämnden:
Monica Rosendahl-Widman,utredningssekreterare,telefonintemu 1011
Planeringsnämnden politiskt för det västsvenskasjukvårdsregionalaär ett organ
samarbetet. kansli,jämteDess tjänstemänfrån de olika huvudmännen,arbetar

de västsvenskalandstingspolitikernas för beredningochsom gemensammaorgan
beslut kring det fria vårdsökandet. finns dessutomDet särskildpolitisken grupp
med från de olika huvudmännen, ocksårepresentanter omnämnsengrupp som

Valfrihetsgrzzppen. har till uppgiñDenna för nämndensräkning följasom att upp
utvecklingen medanledning valfrihetsreformen.av
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Valfrihet
måstevårdsökandet för-anledning det friaförändringar medbeslutStörre avom

från i BeslutValfrihetsavtalet 6 §i planeringsnämnden. 910101ankras I sägs om
vårdtillhandahållande vid sjuk-ändring villkor förresursanpassningeller avav

samrådföregåsverkningar skallvårdsenhet anledning detta avtalsmed avav
vill tillförsäkratill avtaletkommentarernamellan I sägs parter-attparterna. man

patientströmmarnaochde Förändradesamladöverblick och kontroll överna en
vården-Konkurrens mellanoch kapacitet.ökningar och minskningar resurserav

under ordnadeformerråder, med detta skerheterna är attnogamenman

tidigare patient-förväntade dePatientströmmarnahari följt det mönstret;stort
Göteborgsområdet,förframför allt tillhar förstärkts ytterligare, attströmmarna

vårdsökandetfria disku-åter stabiliserasig. diskussionernakring detbörja Inu
någravårdenhetersåsmåningomnågonmöjliga effekterna ellerteradesde attav

ikan skönjasförstmåste detta konsekvenserkanske läggas är ettsomner, men
påtag-långtvårdsökandethar blivitperspektiv. Effekterna det frialängre merav

länssjukvården primärvården.inom inomliga än

Ersättningssystem
ersättningfrån försäkringskass-vårdgivareerhållerpatientavgiñenPrivata samt

landstingets primär-inomföljer inte patientenPengarna sätt egensammaan.
någoninterndebitering,och patiententillhörvård eftersom inte skerdet ettom

vårdproducerandefrån detsåfaktureraspatientenslandstinglandsting,annat
således tillenskildaprestationernaräknaslandstingetcentralt. De ge-samman en

vården med självkostnadsbaseratprisdendär ersättsöppna ettnota permensam
vårdcentralför olika specialiteterna.Besökbesök varierar de ersättssom

sjukvårdandehuvuddelen debesökspris,liksomdock eñer ett gemensamt av
behandlingarna.

privata och sjukgymnasterlämnarvård försäkringsanslutna läkareDen pa-som
enligt särskilthos huvudmani regionenreglerastienter hemmahörande annan

underlagsärskild Erlandgmppen, ombesörjeravtal,Erlandavtalet.En attgrupp,
försäk-mellanhuvudmännen fram stickprov blandför debiteringen tas genom

månadskvittokopior, genomgång debiteringar.ringskassornas oftast av en
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Information
Information det vårdsökandetfria har gått till bådepatienteroch personal,om ut
dels planeringsnämndensförsorg, ocksåfrån de olika landstingen.lgenom men
patientbroschyrenfrån västsvenskasjukvårdsregioncnsammanfattar heltman
korrekt:
Nu kan du vårdinrättningvälja den ligger arbetet,har kortasteko-närmastsom

eller bästabemötandet Alla kan välja fritt, gränsbornaoch arbetspend-erna men
larnakommer ha de flesta fördelarna det här.att av

Landstinget
Britt-Marie Björkman siukvårdssekreterare telefoninterviu l7ll

ÄlvsborgspatientströmmarDe går från länslandstingtill privata vårdgivaresom
inom öppenvårdeni andralandsting,främst Göteborgskommun, de klartär

och viktigaste. På försäkringskassanstörsta registrerasantaletbesök FK-per
anslutenlakare, från vilka landsting sjukvårdsdistrikteller de olikamen pa-
tientgruppernakommer Man tycks heller någoninte ha rutinmässigdataregi-
strering dessapatientvolymer, omständighet bland försvårarav annaten som
införandet prestationsbaseradeersättningssytemhos de olika sjukvårdshuvud-av

Fritidspraktikernasverksamhetmännen. och ersättningreglerasdäremotdirekt,
antingenmed landstingeteller sjukvårdsdistriktet,beroende ingåttvem man
avtalet med.

GenomDagmaravtaletreducerasstatsbidragettill de olika sjukvårdshuvudmän-
meddet belopp utbetalatstill de FK-anslutnaprivata vårdgivarna.nen Isom

Älvsborgs län avdragetfor ersättningtill privata vårdgivareär inom länet 25ca
mkr. Inom Göteborgssjukvårdsforvaltninghar gjort djupdykning i for-man en
säkringskassansregister för hur del Dagmaravdragetdärutrönaatt stor av som

ersättningför besök patienterfrån övriga landstingmotsvarar i västsvenskaav
sjukvårdsregionen.Dennamödo- och kostsammainventeringligger till grund for
denersättning Älvsborgcirka mkr10 Landstingeti årligenbetalartillsom
Göteborgssjukvård Det uppskattadeantaletbesökhos FK-anslutnaläkarei
Göteborg år 1990 Älvs-totalt 23.800besökgjordes invånaresäger frånatt av
borgs län. dessaAv cirka från6.500 Ale primärvårdsdistrikt och från9.500var

primärvårdsdistrikt,Lerums
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vårdcentraler,gått till allavårdsökandetskall ha mot-friaInfon-nation det utom
Landsting-i tidningeninformation lämnatsharoch Dessutomtagningar väntrum.

hushållitill alla länet.distribueraset som

primärvårdsområde:Ale
telefonintervju 16primärvårdschef, llJöhnk,Agneta

genomsnittiprimärvårdeninvånare, inomochkommun har 24.000 tarAle man
Kommuninvånamasiñra.högår, vilketinvånareochbesök är2 er-enemot per
arbetsskadeförsäkring-från sjuk- ochersättningarocksårelativthåller sett stora

Ädelre-huvudmannaskapl -92.lkommunaltPrimärvårdenövergick tillarna.
anställ-ochförsök,för dettaförutsättningarnaturligaskapadeformen genom

utbildningsmöjligheterpersonalen desig etcningsavtalförsäkrade sommanom
besittningilandstingsanställdredan av.var

Valfrihet
kommuninvånama sökaförmöjligheteröppnade attRegionavtalet11 -91 större

visar 74.000förHalvårssiifror 1992och Kungälv.primärvård i främst Göteborg
Göteborg.utgifter tillkr isjukvård 28.000från ochGöteborgsi intäkterkr

Förhåll-ovan.dock sevårdgivare i Göteborgprivatatill ärStrömmama stora
dagpatienterförlorade ochvisar antaletoch KungälvmellanAleandet att vunna

kost-nattjour hartillhandahållerhelg- ochKungälveñersomlikaär stort, men
blivitdessapatienternadenför större.

Älvsborgs länsBohus ochGöteborg,sjukvårdshuvudmän,tillNärheten tre
sindetta iochväldigtsjukvårdstjänsterutbudetlandsting,innebär är stort,att av

liksom hotetbaksida,valfrihetenskonsumtion.ocksåökad Dettamedför ärtur
vissaLänssjukvårdenharområdesansvaret.sammanhållna öppnatdet spe-mot

gynekologi, forbam,ögon,kommunercialistkliniker i Ale och Lerums öron,
till deminskautflödetförlängningenoch itillgänglighet,skapabättre meratt

yrkesverksammahälñen denUngefäri Göteborg.specialiseradeprivatläkarna av
till Göteborg.pendlardagligenbefolkningen

Ersättningssystem
Totalbudgetenbudgetanslag.fasterhållervarje vårdcentralnärvarandeFör ett

erhållervårdcentralvarjeochvårdteami kommunendividerasmed antalet er-
beräknademinusvårdteambruttobudgetförhållandetill antaletsättningi av-
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giñsintäkter. För närvarandeavvaktar husläkarreformeninnan beslutarman man
det framtida ersättningssystemet,och de villkor kommer list-om att styrasom

ning får denframtida debiteringsmödellen.avgöra blir prövår,1993m m ett men
listning bygger patienternas val familjelakarekan skapaför-en som egna av

utsättningarför ersättningssystem byggerett 70-80% kapitatiönsersatt-som
ning och 20-30% prestationsbaseradersättning.

Ale primarvårdsomr@
Valfrihet sökavårdcentralatt

inom distriktet Ja-
inom landstinget Ja-
inom regionen Ja-

Valfrihet välja läkare Jaatt vc

Etableringsfrihet Nej

lntáktsñnansieringför år.Först 70-80% kapitationsersatt-nästavc
ning, 20-30% prestationsbaseradersättning.

Patientströmmar främstJa, till privata vårdgivare i Göteborg
och enjourcentral i Kungälv.

Information valfriheten affischerJa, och broschyrerom
vårdcentralerna

Profilering de olika vårdcentralernaJa, isatsar
varierandeutsträckning förebyggande
vård, diabetes,hypertoni, företagshälsa.

Patientönskemål befolkningsenkätEn attityder tillom
primärvård och sjukvård har genomförts.

Uppföljning Patientenkät vårdcentralernahar
genomförts.För möjliggöraatt
före och efter reformen.
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primärvårdsområde:Hjo
telefonintervju 2411chefsöverläkare,HellbergqInger

ikommuni litenprimärvårdenkanhurexempelHjo bra ut enutgör ett se
iandraarbetspendlareellerantalnågot tätorterinte harmellansverige störresom

vårdcentralenendapatienterna.Denkonkurreraskulle kunnanärheten omsom
läka-privatpraktiserandeendeallmänläkarbesökoch denåretförra 11.000hade

inteInvånamai korrmunenpatientbesök.år 1.750i Hjo hade resersamma caren
finns ambu-primärvård.söka DessutomTidaholm förellersig Tibrotill attvare

Specialistvård.visserbjuderochIänssjukvård kommerlerande utsom

primär-antaletrelativtdetutmärks blandSkaraborgLandstingeti stonannatav
yrkeskategorierolikaeñer samla terapeuter,vårdsenheter.Man strävar att som

utgåochtakunderdistriktssköterskorsjukgymnaster,diabetologer, etc. samma
blir kortareResultatetorganisationens.intemänniskansbehov,från enskildaden

hotarHusläkarsystemetvårdprocessen.kontinuitet isjukskrivningsperioderoch
redanlandsting där valfriheteni de ärteamverksamhet,och eta-splittra dennaatt
blandgällerfrihet.tvång och mindre Detstarkare annatmodellentillbleradleder

kommergrindvakt. Systemetremisstvångetmed husläkarendet ökade som
rekryte-specieltochdistriktsläkarekvinnligamissgynna ärtroligen att

ringsbefrämjande.

band distriktslä-rörlighetenförmodligen minskavillstorstadsregionemaI man
vissbetjänthåll rör-många i landetandra är tvärtomkarna, enavmanmen
utveck-tillåtasinteStorstadsproblematikenbörvidgade styraochlighet vyer.

revideradedenförhoppningsvis kommerlandet,övriga delarlingen i menav
aspekter.till dessahänsynhusläkarpropositionen taatt mera
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Hjo grimärvårdsområde
Valfrihet vårdcentralsökaatt

inom distriktet Ja, finns baraen.-
inom landstinget Ja-
inom regionen Ja-

Valfrihet välja läkareatt Javc

Etableringsfrihet Nej

Intäktsfmansieringfor Inte for närvarande, förmodligen föränvc men
dringar i sambandmedhusläkarreformen

år.nästa

Patientströmmar Mycket liten omfattning.

Information valfriheten Information gåtthar brevlådornai tillom allaut
invånarna.Just mellanperiodi väntannu en

husläkarreformen

Profilering

Brukarinflytande Diskuterar medpatienterna ocksåkansom
välja sjukhusvid remiss

Utvärdering Återigen husläkarpropositionenväntan
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regionenSödra3

Halland,Blekinge,Kronoberg,landstingenibestårsjukvårdsregionenSödra av
landstinglänsMalmöhusstad.och Malmö IMalmöhus länKristianstadslän,

politisktavsaknadochvalfrihetrelativtalltid funnitsMLL har sett stor aven
remisstvång.beslutat

Sgmverkansnämnden:
besök 11 11planeringssekreterare,SolveigEkström-Persson,

landstingMalmöhus länsmellanavtaltecknades forsta1980-taletUnder ett
öppenvård, de kförgränssjukvård,friareMalmö kommunMLL och s ar-om

regionavtalet 1984i detinkluderatgränsavtalfannsbetspendlama.Detta nya
ilandstingrespektivemellaninom ochvårdsökandefriaremöjlighet tillmed ett

aprilår i 87,Någraarbetspendlama.sjukvårdsregionenförsödraden senare,
vård förvårdsökandetill allfrittöverenskommelse öppenträffades pa-omen

Avtaletsjukvårdsenheter.samtligagällandestadoch Malmöinomtienter MLL
omfattarValfrihetenår igäller forochoch 1990kompletterades1989 taget.ett

och MLL.kommuni Malmösamtligaenheterslutenvårdvidallävennu

valmöjligheterUtökade
primärvård lasa-ochalltså fritt tillsökasjukvårdsregionenkanInvånarnai södra

mellanväljainskränkningarochregioneni helamottagningar utanöppnarettens
invån-allmänläkare.Förspecialisterochprivatpraktiserandeutbudbrettett av

länssjuk-tillremissfordrasinskränkningengäller deni södraHalland attarna
specialistmottagningar.vårdens

vård sittinomoñastsökeroch äldrehemarbetandekvinnor egetBarn, personer
yrkesarbetei aktivtoch kvinnor sö-vårdcentral.närområde, sin Mändvs ett

möjlighetarbetsplatsenfinns.där Dennavård denutsträckningiker ortstörre
vårdsökandetharfriabörjan åttiotalet.sedan Detfunnits ändahar sagt avsom

områdendär förväntati depatientströmmamainte ökat nämnvärt,utom man en
Ängelholmgränsområdenafrämstområden berörsökad rörlighet. De ärsom

något iSimrishamn-YstadochKarlshamn-Kristianstad, gräns-Helsingborg,
patientströmm-kontinuerlig uppföljningtill Halmstad.trakterna Ljungby En av

vården.slutnavad denvårdsökandetsker,det friamedanledning avseravama
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Någon systematiskuppföljning det fria vårdsökandettill den vårdenöppnaav
vid lasaretteneller primärvårdensker

administrativaDe hindrenför utbyggd valfrihet inom vårdenhar avlägsnats,en
det i glesbygdsområdenoch områdenäven utanför storstädernaendastfinnsom

begränsatutbud alternativ. Med alternativett borde ocksåinrymmasmöjlig-av
het till försäkringsñnansieradoüentligt finansieradalternativ medicinoch be-nya
handlingsformer.Vad fn etableringsrättkombineradmedförsäkringsñnansier-en
ing skulle innebära svårt bedöma.Mot bakgrund internationellaär erfaren-att av
heterkan misstänka dylik modell skulle ledatill minskadatt kostnads-man en
kontroll.

Information
Om det funnesmångaalternativ, skulle rationellt utnyttjande dessaförut-ett av

denenskilde hadebådesätta tid och kompetensatt välja vilket ocksåställeratt
ökadekrav vårdproducentema redovisakvalitet och resultat eller behand-att
lingsfllosoñ.

Landstingenhar informerat sinamedborgare det ñia vårdsökandetom genom
anslag mottagningaroch broschyrer, och i vissafall har utskick tillannonser,

hushållenocksågenomförts. Inom primärvårdenfinns bådevalfrihet och befolk-
ningsansvar,två förutsättningar måstebalanserasi informationsutbudet.Detsom
finns traditionell medicinskverksamhet bygger denenskildakontaktenen som
mellanpatient och behandlandeläkareoch samhällsorienteradmedicinenmer
folkhälsa studerarsambandetmellansjukdom, socioekonomiskafaktorer,som
arbetsmiljö,bostäderoch liknande. övergripandeDet befolkningsansvaretutövas
kanskebästunder lokalt sammanhållenprimärvård, medandentraditionellaen
sjukvårdenmedkontakt läkare-patientkanskebäst under någonformutövas av
valfrihet.

Malmöhus länslandsting:
Wiberg,Ingvar siukvårdsdirektör, besök 1811

Det framför allt motiverar inslagen valfrihet och konkurrenssom är attav man
därigenomskaparincitamentför effektivare och flexibel vårdorganisa-en mer
tion.
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områdesansvaretValfrihet konflikt medi
sinnågot juridiskt begrepp, harområdesansvar inte formellt definieratEtt utanär

diskuteradei defunktionersamhällsmedicinskahistoria i de övergripande, man
områdesansvaret, inteprimärvårdsplanema.tidiga Visst finns somen en-men

ingår blandbegreppettydig beskrivning vad eller bör I annatgöra.görmanav
husläkar-vårdlag, mån kommandeoch i denidéen arbetsteameller ettsomom

får under-målsättningarnai befolkningsarbetet,skulle kollidera medsystem man
uppgifter.kan fylla dessa Ieller organisationersöka kanskeandraom personer

politikerna idag.fall prioriteras valfriheten högrevart av

påminneregentligen hel del densjukvårdsregionenValfriheten i södra omen
där intro-centralaregelsystemhusläkarreformen, dekommande utan sommen

harled i refonnarbetet,inte introduceratsduceras.Valfriheten har utanettsom
refonnarbetet ellerkomplicerar egentligenbaramycket längrehistoria, ochen -

tyckapersonal,kanprimärvårdsläkare,ochdelEn även atttvärtom. nogannan
husläkar-och kaos,uppluckringen det nuvarande skaparsystemet oro menav

läkarkontaktema.också kontinuitet isyñar till skapaattsystemet

Information
områdesansvaret, fortfarande förPrimärvårdsplanema, gällermeddet uttalade

vårdgivare, därförochbefolkningen inte valtden delen ärstora som annanav
informerar de olikasåunderligt fortfarande iblanddet kanske inte omom man

Malmö har inte hañvårdområdena utmärktamed stadskartoroch gränser.
sjukhusMAS harprimärvårdsuppbyggnad, Malmö allmännautansamma

naturligareprimärvårdsakut, där kännsdet kanskefungerat ochsnarast som en
i Lund.valfriheten vadintroducera göränsätt tatt ett annat man ex

håll sjukvården chartersolika inom lanseratEngland har patientI ärsomman
har i denvilka basalarättigheter patientenslagsinformationsmaterialkringett

för närvarandesjukvården. diskuteraroffentligt finansieradehälso-och Man
något landstinget,förmodligenmöjligheten introducera liknandeinomatt re-av

både allmänhetenochår. Information och bör riktasdan kan motnästa mot
nåmåste för ökadsjukvårdspersonalen.Organisationen undersättas attpress

informationskampanjerriktade allmän-flexibilitet effektivitet. Massivaoch mot
sjukvårdsin-så mångafönnodligen sigheten inte alltid lyckadeeñersomär tar

såfall bättredå iformation omedelbar densamma.Detendast de har ärnytta av
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information tillgänglig vårdcentraleratt satsa och sjukhusmot-görssom
tagningar.

Ersätmingssjystem
Valfrihetens främstauppgift fungera incitamentför effektivareär att som en
vårdapparat.Tidigare kunde långaköer ledatill klinik erhöll ökadeatt en resur-

for korta väntetidema,medandet idag till viss sådel redan långaatt ärser att
väntetider leder till patientbonfall och minskadeintäkter.tvärtom politikernaFör

det så valfrihet bra i sig, liksomär konkurrens, böratt ärnog menman vara upp-
märksam det utbudet kostnaderna.Husläkarmodellenbordeatt är styrsom
också kombinerasmedprisdifferentiering så det kostar tillatt attmer en
specialist.

Inom Malmöhus läns landsting regelbundetstickprov i försäkringskass-gör man
register detaljgranskaroch varje kvitto, detta for skapaklarhet i vilkaans att

patientströmmar går från landstingettill privata vårdgivarei landsting,andrasom
främst sjukvård.Malmö Bättre stickprov behövsfor ha kontinuerlig kon-att en
troll patient- och bådeoch Malmöhusöver länslandstingochresursströmmar,
Malmö sjukvård har lämnat begäran hanteringen Dag-att övertaom av

Ävenfrånmarmedel försäkringskassan. idag kostnadenförvet attom man
läkarvårdsersättningfrån Malmöhus länslandstingtill privata vårdgivarei Mal-

kommun kostnad drygtmö 20 mkr, det nödvändigtmotsvarar är att ytter-en av
ligare specificerapatientflödet for kunnakompletteravårdbehovsbudgete-att
ringen med prestationsbaseradersättningtill de enskildaprimärvårdsområdena.

Malmöhus läns landsting:
Arvo Jääskeläinen,sekreterare telefonintegvju12 11
Antalet besök hos privatläkare i MLL har ökat med från69% till1983 1991.
Dagmarkontrollen återhållandeeffekt endastunder ökat utbud1985.Ettgav en
har inneburit efterfrågan, ingentingtyder årensstörre de ökadeattmen senare
tillströmning läkare lett till patientströmmar,och anledningenextra storaav nya
kan mättad marknad. vårdgivarePrivata antingenvara en opererar genom
anslutningtill FK eller enligt vårdavtal medenskildadirektioner eller landsting.

Även lokala variationer kan förekomma, det i princip inga intern-ärom att
debiteringar för patient söker privatvårdgörs utanför det upptagnings-som egna
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läkaretörsäkringsanslutenVård hosändå hemlandstinget.området, inommen
antingendebiterarinnebär läkarenlandstingetvårdavtal inom detmed attegna

landstingettillDagmarmedel skallfrånsin avdrag deisomFK görtur som
landsting.ellerdistriktvilket kanår, avtalspartnem,nästkommande eller vara

ellerschablonersättningöverenskommenersättningen antingenDenna utgörs av
behandling7utfördbakgrund ochläkarvårdstaxa läkarensbaserassom

arvodesgrupper.

vårdavtal utanför detmedläkareläkareBesök hos försäkringsansluten egna
eller deavtalspartnem FK. Idebiterarantingeninnebär läkarenlandstinget att

förvårdgivare tillräckligtdå patientöverströmningentill privatafall är stor att
Mal-exempelvismellanockså sådana,finnsspeciellaersättningsavtal,motivera

Älvsborgs Skara-ochstadochlandsting, Göteborgsoch Malmöhus länsstadmö
vårdavtalmedprimärvård eller läkaresökerlandsting. patientborgs läns Om

krriksavtal 910hemlandstinget,oftastutanför landstingetdebiteras genom
vårdcentralema starkastförekonomiskaincitamentenpatientavgift. ärminus De

för konkurrensfrån landsting,patienter andradå gäller lockadet svagastatt
det landstinget.inom egna

Siukvårdsförvaltning:Malmö
telefoninterviu 1211ekonomiavdsekreterareAnita Nyholm,

förklaring i desinmalmöregionenhartraditionella valfrihet finns i storaDen som
mångaarbetsplatsersinaMalmö, medexisterarpatientströmmar attp g asom

Invånarnailandsting.Malmöhus länsligger insprängt iutbildningsanstalter,och
nå sinMalmö förexempelvislandstingettvingassödradelen attresagenomav

Bohuslandstinget. Underochlänssjukvård sakmed Göteborgi Lund samma
expanderandekrans-från till deutflyttning Malmö80-talet skeddeslutet enav
mångaförblev dockArbetsplatsenförläns landsting.kommunernai Malmöhus

vårdcentralprimärvårdmånga vid deni fallfortfarande i Malmö, och sökteman
leddetillförändringartidigare anlitat.privatläkare Dessaeller hosden som man

öppenvård förvalfritttillkomsten gränsavtal medgav över gränsernaavav som
vård-friaInformation detläns landsting.invånarnai Malmö och Malmöhus om

sjukvårds-vid olikaaffrschering dehar huvudsakligenskettsökandet genom
i Malmö.mottagningarna
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clmöjligheter
Malmö finns bådeI utveckling från traditionell primärvårdsmottagningtillen

etablering mindre områdesbaseradevårdlag och samtidigt utvecklingav moten
valfrihet i vårdsökandetoch uppluckring områdesansvaret.De äldre blir oñaav
hänvisadetill hemma-vårdcentralen,eftersombådehemsjukvårdoch primärvård
drivs kommunalt och arbetetunderlättas geografiskt områdesansvar.Sam-av
tidigt konkurrerar vårdcentralerna,i forsta hand medspecialistvården, imen
ökandeutsträckning varandraspatienter.ävenom

Ersättningssystem
skillnadEn mellanprimärvårdeni Malmö och Malmöhus patientavgiñenär som

respektive50 100kronor årsar 1992 priser, prisskillnad dock troligenen som
inte i sig skaparpatientströmmarmellande bådahuvudmännen.Differentierade
avgifter har också införts mellanspecialistmottagningaroch primärvård i Malmö,

respektive120 kronor.50 Bakgrunden i Malmö hañ be-är att generösaman
stämmelserför patienter sökt akut till specialistavdelningarna MAS.som
Vårdcentralernahar, delvis följd de differentieradeavgifterna, fåttsom av ta

fler besök. ökadEn marknadsföringfrån vårdcentralernasemot sidahar ytter-
ligare bidragit till patientflödenfrån specialistvårdentill primärvården.

primärvårdenInom i Malmö erhållerde olika vårdcentralerna viss ba-en summa
serad befolkningsunderlaget,och vid bokslutet antaletbesökochnoteras

kanjusterasutifrån detta underlag exempelvispatientströmmarnasummorna om
ökat. Anslagenharjusterats utifrån vårdcentralensplacering,antal utomläns-
patienter Det sker for närvarandeingen interndebiteringetc. mellanprimärvårds-
enheternafor patienterutanför det upptagningsområdet, jan1 1993egna men
sker förmodligen övergångtill någonform resultatenheteroch intäktsbaseradav
budget.Husläkarreformenkommer påverka utvecklingen dettaatt av
ersättningssystem.

Enligt de beräkningar gjort efter stickprov hos iFK april 1990,beräknarman
det årliga patientinflödet från Malmöhus län till privatpraktiserandeman läkare i

Malmö till minst besök72.000 och utflödet till cirka besök.l 1.000 Denna
mellanskillnadligger till grund för debiteringen Malmöhuslandstinget.Inomav
primärvårdensker debitering utomlänspatienterenligt gällanderiksavtal,av en
modell kommer för framförhandladöverges ertsättning åratt eñersomsom nästa
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sjukvården.Ersättningdelarinomersättninginförsprestationsbaserad stora av
både privatpraktiserande,hosutomlänspatienter,såledesförbesökgällerper

hemlandsting,och intevårdcentral. Patientensochförsäkringsanslutenläkare
debiteras.primärvårdsdistrikt,sjukvårds-ellerpatientens

Centrum-Öst:DistriktMalmö
telefonintervju 1911chefsöverläkareGöran Ilestam,

medföroch dettautbyggd,inte fulltPrimärvården Malmö att renti är ännu man
närvarandeförDärför finns detbehoven.problemmedharallmänt mötaatt

distriktpatienterna.Inom centmm-östanledning konkurreraingenheller att om
till-inte kunnatinneburit flera tjänsterlokaler, vilketdessutomsaknar attman

husläkannodellframtidaoch ii MalmövårdcentralerNya växersättas. enupp
finnsvårdcentralutnyttja denfortsätterpatienternaförmodakan att somattman

Därförbrajobb.förhoppningsvisuppleverområdetoch gör ettinom somman
områdesansvaret.konflikt meddirektheller ingenfinns

Ersättningssystem
följeröverskottunderskott ellerprestationer,ersättningbaserasinteIdag men

inte enbartbaserasi framtidenErsättningenbörårsbudget.medtill nästa
måstefinnas föröronmärktavissabesöksfrekvens, attochkapitering utan pengar
vital förverksamhetochforskning är gottutbildning, ettsomgarantera annan

kapiteringenoch inte besöks-också liggaTonvikten börfolkhälsoarbete.
tenderarbesöksantalkvalitet ochgodkapitering attantalet,eftersom snarareger

kvantiteten.öka

och utvärderingBrukarinIytande
inommedbrukarna, ochdialogverksamhetmåste sinprimärvård baseraAll

handikapp-pensionärsföreningar,diskussionermedkontinuerligadistriktet förs
datajoumaler.införandet Eniledorganisationer Ett strävanäretc. avsamma

och dennedirektdistriktsläkareninvånarnakan ringafördel ome-är attstor upp
inmatningMedjournal dataskärmen.patientens rätttillgång tilldelbarthar av

medi-utvärderingkvalitetskontroll,också föranvändasdatakan avparametrar
undersökningarepidemiologiskabehandling,cinsk etc.
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Malmö

Valfrihet sökavårdcentralatt
inom distriktet Ja-
inom landstinget Ja-
inom regionen Ja-

Valfrihet välja läkare Jaatt vc

Etableringsmöjligheter princip tillstyrkesI ersättningsetableringar,
medannyetableringaravstyrks.

Intäktsfinansiering för Nej, och underskott följeröver- medvc men
till årsbudgetnästa

Patientströmmar Från Specialistvård primärvårdtill

Information valfriheten Ja, konkurrensoch marknadsföringom mot
specialistvården

Profilering Kan förväntasi framtiden

Brukarinflytande Datasystem möjligheter,störresomger
främst Q-kontroll

Utvärdering Möjligheter erbjuds datasystemetgenom
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Kommentar4

villkor kanmån vissai denprimärvårdenexisterarvalmöjligheter iReella som
val-faktiska möjlighetermåsteha utövaMedborgamauppfyllda. attsägasvara

måsteoch medborgarnavälja mellanalternativmåstefinnasfriheten; det varaatt
meningsfulla,krävsvalenskavälja.sin För attmedvetna att manrätt att varaom

Utifrån intervjuer häråt. dealternativenolikadeockså vad skiljer somvet som
vård-med frittförändringarnainfördadedra slutsatsenredovisaskan attman

med-etableratselleralternativinneburit varkeninte i sig attsökande att nya
åt-verksamhet,vårdcentralemasinnehålletiinformationerhållitborgarna omny

inforrneratshar däremotutsträckning.Man atti någoninteminstone större om
patientströmmarUppskattningarvårdsökande.fritttill ger enägerrätten avman

utnyttjats.frihetendenomfattningi vilkenbild nyvunnaav

och alternativPatientöverströmningar
hållsinavården skaparinom denpatientströmmar storaBeräkning öppnaav

landstingMalmöhus länsofantliga volymer. Isigeftersomdetproblem rör om
landstingenövrigaoch deläkarbesök,miljonerårligen omkring även1,5sker om

förinformationssystemensåingå gränseri materialet,regionenskalli sättersnart
kontinuerligaåttiotalet gjordesnågraår i slutetmöjligt. Undervad är avsom

lands-Malmöhus länsvårdenmellanpatientflödenai denuppföljningar öppnaav
något totaltöverströmningökadefann denna sett,stad.ting och Malmö Man att

ökadeflödenatotalkonsumtionen,långtändåutgjorde under 1% attsamtavmen
dessaupphörde90-taletstabiliseradesi börjanDåriktningama. flödenai båda av

uppföljningar.

primärvår-förslutsatserregionernadrarvästsvenskade södraochI sammaman
mellangränsområdenapatientöverströmningarfinns inämligen vissadel,dens att

förstaarbetspendlare igällerdelandstingen, störstaströmmamaatt sommen
sjuk-det gälleroch Göteborg.Närvårdgivarei Malmötill privatahandsöker sig

landstingharoch inom vissadramatiskadäremothusvården effekternaär mer
länssjukvårdenhotas.till delarvårdsökandetlettdet fria att stora av

existera,vården kunnaskallvalfrihet iviktig förutsättning för sägas ärEn att na-
välja pri-Möjligheten frittmellan.alternativ väljadet finnsturligtvis attattatt

i södraeller västsvenskamedborgarelika för allamärvård formellt storär sett
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sjukvårdsregionerna, det råder rpmdiken skillnad Hjoinvå-mellanstormen
val vårdcentralmellan och privatpraktiserandeläkare inom fleranarens Q en

mils radie for inte förhållandenai Norrland och Malmöbonsnämna valatt
vårdcentralermellan tiotal och hundratalsprivatpraktiserandespecialisterochett

allmänläkare. därtillLägg Malmöbonsmöjligheter sökaakut till specialist-att
mottagningarna sjukhuset.Valfriheten därför i praktiken i storstads-är större
regionernaoch mindre i landsorten.

Möjligheten välja läkare vårdcentralernatycks genomförd inom deatt vara
undersöktaregionerna,dock vissaförbehållmed i mån tid, gårdetsom av om

praktiskt Några stickprov vårdcentraleri Lundatt etc.arrangera engrupp
visadeockså vårdsökandepatient faktiskt erhållerdennamöjlighet,att en men
däremotkunde ingen frågan detta tillmötesgåendeberoddesvara om
någonformodad patienträttigheteller utslag serviceanda. Mal-Iettvar av ren
möhus-landstingetsnypubliceradeHandbok för förändring människornasägsatt
ska frihet välja hur de tjänster skautformas finansierasstörre offent-att som
ligt. I vidare detta innebär patientensjälvväljer vård vård-sägs ochtexten att att
form, det fortsatta framgår här åsyftarresonemangetmen attav snarastman
driftsformer och inte behandlingsformer.Brukarinflytande denmedicinskaöver
behandlingen det uttrycket for valfrihet i vården.utgör ytterstaannars

Information
LandstingsforbundetsI rekommendation konstateras1989 villkor för friaatt ett

val patientenkännertill valmöjligheternaär finns, ochatt i landstingmedatt att
fritt va] dennainformation oña otillräcklig. Valmöjligheterna måsteär kan-vara

ocksåda, for vårdenskall kunna lika villkor. Valfriheten skall inteatt ges
gällabara för initiativrika och relativt friska patienter, mål-De aktuellatre mest

för informationsspridning allmänheten,patienternaoch personalen.ärgrupperna
Inte minst viktigt sjukvårdspersonalenfårär kunskap motiven for ökaatt attom
valfriheten i vårdenoch för patienternainformeras,Landstingsför-tar attansvar
bundetkommer tillsammansmed landstingen initiera nödvändigainforma-att
tionsinsatser,

insatserStora har gjorts regional- och landstingsnivåfor producerainfor-att
mation det fria vårdsökandet. vissafallI har information gått till samtligaom ut

målgrupper, i vissalandstinghar materialdistribueratstre till samtligainvånare
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patienträttigheterna.belyst dei olika tidningar haroch artiklarvia posten nya
affischervarit via broschyrerochstrategin dock främstharDen attgemensamma

Någravalfriheten.mottagningarnainformeravårdcentralernaocholikade om
sådaninformation, ochupptäcktleddeinte tilli lundaregionenstickprov av

vårdproducenternainte särskilt starkaenskildafinns det hos denaturligtvis
någonfår tilldeinformerapatienternaincitamentfor gärnaattatt annanom

budskaptillintresse förmedla dettasåönskar. harvårdgivare de Vem attavom
patienternai det väntrummet.egna

vårdenblivit politiskså utökad valfrihet inomMåhända kravendetär att en
politiker undvika föra fram.ingentrendkanslig kan Närnödvändighet attsom

informera detincitamentenförfattade, saknaskanskebeslutenär att nyaom
invånare gårdetstår vill informeratill förfogande.utbud Ingen sina attomsom

från hålllandsting,och centralt kanskevård inom andrasökabra ävenatt man
ökatbli resultatethotandekostnadsokningar skulle kunnarädsde ettavsom
valfrihet,politiska skal for utökadvalfriheten. kanutnyttjande Man vara enavav

skäl skulle kunnadensamma.ekonomiskaskäl Ett attemot varavaramenav
väljer alternativen,dvs enheternapatienterna de bastainte sakerär attman

kostnadseffektivalösningarna,resultatenoch demedde bästamedicinska mest

någramotiv for patientenfinansieringsmodellfinns knappastnuvarandeMed att
erbjuderkostnadseffektivaproducenten, däremot densökadenmest men som
friaviktig för patienternas valInformationsverksamhetenkvalitet.bäst är att

erhåll-efterfrågan vilken producentbästaledatillskall kunna sättatt styr som
minskade marknads-erhåller Dennaochökade som resurser.resurser vemer

mån patientenbase-till rationella val endasti denledamekanismkan sägas som
kostnads-medicinskaeffekternaochellerkunskap desitt val relevant omrar

något förutsätter ratio-resursfördelningssystemeffektiviteten. l sättett som
Dålig information riskerarinformation alltid önskvärd.godnellakonsumenterär
information alls. denförhållandena ofta ingen Iochsnedvrida är sämreänatt

inte egenskaperpatienternabeskrivs deförmedlastillinformation somsom
ständigtSök du vill,alternativen, budskapetolikakännetecknarde ärutan var

något fall patienternaGå du villsjalv, IBestäm även attvart etc. uppmanas
tänkagränslöst.
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kanDet anföras primärvårdenstjänster förhållandevisokompliceradeatt ellerär
troheten den vårdcentralen väldig stark, ochatt därför informa-mot äregna att

tion vilken verksamhet bedrivsdär eller annorstädes relativt oin-ärom som
Å andrasidan det kanskeönskvärt primärvårdenstressant. klientervore om

vårdgivarevalde ocksåutifrån andraskäl avståndet vårdcentralenmellanän och
hemmeteller arbetet. i månEndast den vårdcentralernakonkurrerar medsom
kvalitet, kan valfriheten tjäna syñet bidragatillsägas bättre primärvård.att en
Relevantinformation skulle kunnagälla tillgänglighet öppettider, väntetider,
läkarinformation läkarnas medicinskabakgrundoch specialitet, attityderev
patientenkäter d, eventuellprofilering vårdcentralenhose etc.

Aven påståendeti sig saknarvetenskapligaanspråk,såtycks denkommunalaom
patientinformation förmedlasi telefonkatalogernaindikera riktningen ochsom
storleken patientöverströntningarnainom respektivekommun. Göteborgs
sjukvård inleder sinainformationssidormed rubrik valfrihet vården,istoren om
i Malmökatalogen i det inledandestycket valet vårdcentralomnämns att ärav
fritt och i sjukvårdsdistriktLunds inställningennågot kluven. i forstaär Det sägs
stycket for alla medborgarei regionengäller fritt vårdsökande, lunda-att men
borna ombedes sig till vårdcentral.vända Vid stickprovsmässiga.sin besökatt

vårdcentralervid i fannLund ingeninformation välja vårdcen-rätten attom
tral. SkaraborgsI landsting inte valfriheten, patienternainforme-omnämns utan

de bör sig någonvända till vårdcentralernai respektivehemkom-attrasom av
Aleborna, slutligen, får i telefonkatalogeninget besked det fria vård-mun. om

sökandet,och detsammagäller for flera andrakommunermednegativaflöden.

Ersättningssystem
Det saknastillräckligt starkaekonomiskaincitamentfor ökad produktivitet i de
nuvarandeersättningssystemen, samtidigt flera uppgiñslämnareattmen uppgav

bli introducerade.Vårdcentralernatillämpar iväntar allmänhetsystem attnya
inga prestationsbaseradcännu ersättningssystem,och det sker heller ingen in-

terndcbitering patienter tillhör upptagningsområdeinom landsting-annatav som
medundantagfor Malmöhus länslandsting,Samtidigt det klart dået, är att

patientströmmarna allt for små,och kan förvänta sig ocksåär deattman
kommer förbli små, finns det heller ingenanledning introducera admini-att att
strationskrävandeinterndebiteringssystem. vårdcentralerEnskilda alltsåhar i
allmänhetingenmöjlighet öka sinainkomster, sig behandlingatt vare genom av
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debiteralandstingencentraltkaninomlänspatienter.eller Däremotutomläns-
erhålla mycketdärmedvårdcentralernakanenskildautomlänspatienteroch de en

ersättning.prestationsbaseradindirekt

främst eftersomtotalkostnadskontroll,ochvalfrihetkonflikt mellanfinnsDet en
patientav-själv inte betalarpatiententredjepartsñnansieringeninnebär änatt mer

anslagfastasådansituation bästupprätthålls iKostnadsstyminggiften. genomen
friasvårt med patientensförenavilketkontraktsbaseradersättning,eller är att

följernågotvårdsökandetförutsätterfria sättvalmöjligheter. Det att pengarna
ingåvårdendå beställareförsökerde fallpatienten.I attgenomransoneraen

ocksåsåbegränsasproduktionsvolymer,vissamedproducenteravtal om
ersättning införsprestationsbaseradDåvälja fritt.möjligheterpatientens att nu

betydels-kan bli mycketpatientvalende frialandstingen,innebärdettainom att
antingenomdiskuteradeNågrakostnadsutvecklingen. ärför utvägarefulla att

denersättningenefterprestationsbaseradevariera denvalmöjlighetema,begränsa
differentieraefterfråganpåverkavårdvolymen ellertotala attgenom

patientavgiñerna.

alternativ inte ioch tillskapandenyetableringaråsikt framförtsEn är att avsom
utbudtotalkostnadsskäleffektivitet.skapa Avgod medicinförsig är atten

utväljalämpligareefterfrågan sjukvården, kan detiskapatenderar attatt vara
dennatilloffentliga och utbjudadetidag bedrivs inomsådanverksamhetsom

utbudssidan.mån kontrollera Ennågon försökaentreprenadintraprenadoch i
landsting-kontraktsmodellendärden kkontrollmöjlighet erbjudsgenom sannan

vårdproduktionensprisregleravårdproducenterförkontrakt medsluter atten
avtalvilka kontrakt ellernaturligtvis det liten rollspelaroch volym, manmen

harsig de vill.frihet vända Mansamtidigt harpatienternasluter vartattom
Differen-påverkapatienternasval.försökaföreslagit åtgärderfördärför att

då patienteninteså avgiften höjsfungerapatientavgiñer skulle kunnatierade att
upptagningsorrtrådettillhörvårdcentralfrekventeradennöjer sig medatt som

listning.aktiv eller passivpatienten Iläkare tilldelatseller den engenomsom
där-erhålla vårdstandard idag,sådanmodell skulle ingenpatient änsämre men

standardnågra välja enligt derastycke bättrekunnaskulle attemot genomen
år listning-skullevarjenågon husläkarsystembetala Vid formhelt enkelt avmer.

underviss läkaredärför behövaanlitaoch ingenskulle ängöras en meren om,
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år.högst dockDet osäkert valfrihetenkan intakt då de olikaär sägasett om vara
erhålleralternativen olika prislappar.

har konstruerats utgåttDet modellerdär från normal patientavgiñman en ca
kronor och högkostnadsskydd,100 och avgift kronor for den200en ca som

väljer till vårdcentralbyta läkareeller självvalt och högkostnads-att en somman
skydd infaller normalt. Skillnadeni kostnadkan bli kronor2-3000änsom senare
mellandenpatient endast vårdgivarenågonutnyttjar enstakagång årsom per

vårdkrävandeoch kroniker väljer dyrare alternativ, och kanske 1500etten som
kronor mellandenpatient når dennormalahögkostnadsvallenoch densom som
väljer den exklusivare frågamodellen. kan sigMan det grundläggandemåletom

vårderbjuda lika villkor till befolkningengårhela kombinerameddessaatt att
modeller

Detta beror hur tolkning formuleringenvård lika villkor.sträng manger
månEndast i den kvalitén påverkasstandardutbudet i negativ riktning tillsom

följd differentieringenhotasegentligenrättvisan. denAtt betalarav som mer
ocksåerhåller ärju inget främmande i sjukvårdssammanhang.ärmer som ens

emellertid viktigtDet uppmärksammafaran för segregeradsjukvårdär att att en
uppstå,skall utveckling skulle kunna ledatill mycket negativakonse-en som

kvenser. kritik ocksåDenna har riktats husläkarsystemet,nämligen val-mot att
friheten minskar efter hand de populärasteläkarnablir fulltecknadeoch desom
initiativrika välinformerade erhålleroch medborgarna fördelar.

h tasäkarreformen
Den bild framskymtar mångai intervjuerna håll ligger iär att start-som man

for genomföraförändringar innehålleti husläkarreformenblivitatt närgroparna
känt. viktigaste fråganDen kanske husläkarmodellenkommer på-är attom
tvingas sjukvårdshtnvudmänneneller vilken grad frivillighet reformenav som
tillåter. De kommuneroch landsting här inget tvärsnittutgörpresenterassom av
den primärvården,svenska de kännetecknassamtliga ingåttutan attav man re-
lativt långtgåenderegionavtal vård.k gränslös Flera respondentermenadeom s
därför husläkarreformenhotar del de landvinningar gjorts i de ak-att en av som
tuella regionerna,främst avsaknaden vissaremisstvång vårdsö-frittettsamtav
kande, krav listning.utan



140

sjukvårdsrerformatörer ocksåfråga hurcentral för ansvarigaEn är ma1ser
valfrihet-områdesansvar. det motiv förförhållandet Finns denatt utmana när-

primärvårdskonsumtionenidaghetsprincip tycks del När-storstyrasom en av
patientavgörande förr kvar vid sinhetenkan att stannaett argument envara

vårdcentralvälja den verkligenhemmavårdcentral,eller för attett argument son
råka i grannlandstinget.Valfrheten kanligger denskulle liggaävennärrnst, om

ocksåförverkliga närhetsprincipen, brytasättsätt ett attett att men uppvara
den.

påverkas, ekonomiskaexempelvis styrmedel, sökaBör patienterna attgenom
vårdcentralen,oberoendeeffektivasteoch bästa vilken sida lardstings-den av

egenvärdei upprätthålla områdesansva-den ligger, eller finnsdetgränsen attett
behålla inom sammanhållenförsöka distriktets invånare ochenhetligret, att en

upprätthållamöjlighet bredare samhälls-organisation har medatt ett ansvarsom
vårdlagoch sinaklienter Kontinuitet, trygghetmedicinska känneransatser som

bådeanvänds husläkarmodellensförsva-och helhetsansvarär argument avsom
motståndare.ochrare

råder områdesansvarviss osäkerhet vad egentligeninnebär,och fram-Det en om
vårdcentralernaidag sigför allt verkligen verksamhetägnar ärom som sam-

individcentrerad.Kritikerhällsmedicinsk,och inte helt hävdar distriktsläkarnaatt
hellre skulle konsulter kommunalaeller landstingsregionalanämnderdeagera

frågorfaktiskt enligt lagenhar for ochdessa bör observeraattsom ansvar man
beroende faktorer medicinska.Samhällsmedicinhälsans andra deän rentav

miljö, livsstil och hälsa,handlar kunskap sambandmellan ochdessaomom
vårdcentralema.många hållkunskaperfinns andra Försvarareän av

områdesansvaret uppgifter viktiga, mångaepidemiologiska ochärattmenar av
tillåts vårddessa blir osynliga patienterna söka varhelst önskar.samband deom

således vid vårdcentralkan konstateras valfrihet val funnitsDet sedanatt av en
tid tillbaka, i i gränsområdenmellanlandstingen isynnerhet och storstadsregion-

Valfriheten utnyttjas främst arbetspendlare bor i kranskommunererna. av som
kring det ocksåfrämst städernastädernaoch i de alternativenär större som

uppståttfinns.Några patientströmmar till följd det vårdsök-har inte frianya av
å sidan registrerareller debiterar inomlânspatienterandet, andra varken manmen

någon landstingeni utsträckning. de flesta planerar dock införaIstörre attman
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prestationsbaseradersättning följa patienten,och låta i vilkenpengarna men
utsträckningdetta kommer for svårtske dagen Informationdet avgöra.att är att

valfriheten gåtthar till allmänhetenvia mottagningarnai den vård-ut öppnaom
för skaparationella vårdproducenterval olika krävsmellan informa-atten, men

tion inte baraupplyser råder valfrihet, ocksådet talaratt utansom om som om
vad det finns välja mellan. kommer husläkarreformenFörmodligen ändraatt att

förhållande,detta kommervalfriheten finnas dåkvarattmen



si... Lx .
01U71993 -

sTgiâåkiPä-g-.M-...J



Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

Styrnings- samarbetsformeroch i biståndet.UD 36.Lag totalförsvarsplikt.Fö.om
Kursplanerför grundskolan.U. 37Justitiekanslem.En JK:sarbetsuppgifteröversynav

3.Ersättningförkvalitetocheffektivitet. Ju.m.m.
Utformning resurstilldelningssystemför 38.Hälso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.S.ettnyttav tre- -grundläggandehögskoleutbildning.U. for ñlmcensuren.39.En Ku.gräns

4.Statligtstödtill rehabilitering tonyrskadade 40.Fri- ochrättighetsfrågor.DelA ochB. Ju.av
flyktingar fl. S. Folk-ochbostadsräkning41. år 1990ochi framtiden.m.

5.Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofar- Fi.-maka.S. 42.Försvaretshögskolor.Fö.
6.Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduk-43.Politik arbetslöshet.A.mot

Översyntion.Jo. tjänsteinkomstbeskattningen.44. Fi.av
7.löneskillnaderochlönediskriminering. 45.Trosabrytersigloss.Bytânkandeellerdemokratins

Omkvinnoroch arbetsmarknaden.män Ku. räddning.C.
Löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor 46.Vissakyrkofrågor.C.
och påarbetsmarknaden.Bilagedel.män Ku. 47.Konsekvenservalmöjligheterinomskola,av

9.Postlag.K. äldreomsorgbarnomsorg, ochprimärvård.C.
10.En dalalag.Ju.ny
1Lsocialförsäkringsregister.S.
12.Värdhögskolor

kvalitet utveckling huvudmannaskap.U.- - -Ökad13. konkurrenspåjärnvägen.K.
14.EGochvaragrundlagar.Ju.
15.Svenskareglerför internationellomfördelningav

oljavid oljekris.N.en
16.Nyavillkor förekonomiochpolitik ekonomi-kommissionensförslag.Fi.
16.Nyavillkor forekonomiochpolitik ekonomi-kommissionensförslag.Bilagor.Fi.

Ågandet17. radioochtelevisioni allmänhetensav
tjänst.Ku.

l8.AcceptansToleransDelaktighet.M.
l9.Kommunernaochmiljöarbetet.M.
20.Riksbankenochprisstabiliteten.Fi.
21.Ökatpersonval.Ju.
22.Vad statsrådsarbete Fi.är värtett
23.Kunskapenskrona.U.
24.Utlånningslagen partiell Ku.översyn.en-25.Socialaåtgärderför jordbrukare.Jo.
26.Handläggningenvissasäkerhetsfrågor.Ju.av
27.Miljöbalk.Del1och2. M.
28.Bankstödsnämnden.Fi.
29.Fonsattreformering företagsbeskattningen.av

Del Fi.
30.Råttentill biståndinomsocialtjänsten.
31.Kommunemasroll alkoholorrträdetpå ochinom

missbrukarvárden.S.
32.Nyanställningsskyddslag.A.

Åtgärder33. för förberedaSverigesjordbrukochatt
livsmedelsindustriför EG.Jo.

34.Förarprövare.K.
35.Reaktion ungdomsbrott.DelA ochB.Ju.mot



utredningaroffentliga 1993Statens

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Utbildningsdepartementet
grundskolan.datalag.[10] Kursplanerför [2]Enny

effektivitet.våragrundlagar.[14] ErsättningförkvalitetochEGoch
Ökat Utformning resurstilldelningssystemforpersonval.[21] ettnyttav-säkerhetsfrågor.[26]vissa grundläggandehögskoleutbildning.[3]Handläggningenav

Del ochB. [35]ungdomsbrott. A VárdhögskolorReaktionmot
arbetsuppgifterJKzs huvudmannaskap.Justitiekanslern.En kvalitet utveckling [12]översynav -- - [23][37] Kunskapenskrona.m.m.

Del ochB. [40]Fri-ochrättighetsfrágor. A
Jordbruksdepartementet

Utrikesdepartementet livsmedelsproduktion.Livsmedelshygienochsmåskalig
samarbetsformeri biståndet.[1]Stymings-och [Öl

åtgärderförjordbmkare.[25]Sociala
Försvarsdepartementet SverigesjordbrukochAtgärderför förberedaatt

livsmedelsindustrifor EG.[33]totalförsvarsplikt.[36]Lagom
högskolor.[42]Försvarets Arbetsmarknadsdepartementet

Socialdepartementet anställningsskyddslag.[32]Ny
Politik arbetslöshet.[43]tortyrskadaderehabilitering motStatligtstödtill av

flyktingar tl. [4]m. Kulturdepartementetberoendeframkallandepsykofarmaka.Bensodiazepiner- lönediskriminering.Löneskillnaderoch[5]
arbetsmarknaden.[7]Socialförsäkringsregister. Omkvinnorochmän

lönediskriminering. kvinnorsocialtjänsten.[30] och Omtill biståndinom LöneskillnaderRätten
alkoholområdetochinom arbetsmarknaden.Bilagedel.[8]rollKommunernas ochmän

Ägandet i allmänhetenstjänst.radioochtelevisionmissbnikarvârden.[31] av
modeller.[38]sjukvårdeni framtidenHålso-och [17]tre- partiell [24]Utlärmingslagen Översyn.en-Kommunikationsdepartementet forñlmcensuren.[39]Engräns

Postlag.[9] NäringsdepartementetÖkad [13]konkurrens järnvägen.
oljainternationellomfördelningfor[34] SvenskareglerFörarprövare. av

oljekris.[15]videnFinansdepartementet
Civildepartementetekonomi-för ochpolitikNyavillkor ekonomi - Bytänkandeellerdemokratinsloss.brytersigTrosakommisionensförslag.[16]

[45]räddning.politik ekonomi-villkorför ekonomiochNya - [46]kyrkofrágor.Vissaförslag.Bilagor.[16]kommisionens
inomskola,valmöjligheterKonsekvenserprisstabiliteten.[20]Riksbankenoch av

primärvård.[47]äldreomsorgochbarnomsorg,värt [22]Vad statsrádsarbeteärett
Bankstödsnâmnden.[28] naturresursdepartementetochMiljö-företagsbeskattningen.reformeringFortsatt av

Delaktighet.[18][29] ToleransDel Acceptans
år 1990ochi framtiden.[41] [19]bostadsräkning ochmiljöarbetet.Folk-och Kommunerna

Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44] Del och2. [27]Miljöbalk. lav


