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FÖRORD

Lokaldemokratikommittén, som tillsattes våren 1992, har som en övergripande
uppgift att överväga olika åtgärder för att stärka den lokala demokratin. Kommittén
har också i uppgift att följa den pågåendeutvecklingen
det kommunala området,
som kännetecknasav avreglering, marknadsorientering och internationalisering.
Ett inslag i kommunernas och landstingens marknadsorientering är att man strävar
efter att öka medborgarnasmöjligheter att välja mellan t.ex. olika skolor, daghem
och vårdinrättningar. Mot dennabakgrund har kommittén uppdragit till Statskontoret
att sammanställasvenskaerfarenheter av system för valmöjligheter inom skola,
barnomsorg, äldreomsorg och primärvård samt att sammanställarelevanta
forskningsresultat för att kunna dra slutsatser om möjliga konsekvenserav
valmöjligheter.
Rapporten består av en huvudrapport och ett antal områdesstudier. I huvudrapporten
sammanfattasomrâdesstudiernaoch tidigare gjorda studier. l ett sammanfattande
avsnitt presenterasslutsatseroch förslag. l-luvudrapporten har skrivits av Roger
Pyddoke, som också varit projektledare.
I områdesstudiema har intervjuer gjorts med företrädare för ett fåtal
kommunerlandsting som bedömts ha intressantaerfarenheter. Dessa studier har
utförts av Roger Pyddoke, Statskontoret skola, Margareta AxémAndersson,
Statskontoret äldreomsorg, Jan-Inge Lind, Institutet för ekonomisk forskning,
Lunds universitet barnomsorg, med stöd i empiri insamlad av Kerstin Andersson
och Torun Teumeau, samt Per Rosén, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi,
Lund primärvård.
Författarna svarar själva för innehållet.
Följande personer har under arbetet lämnat synpunkter. Skola: Gunilla Olsson,
Skolverket; barnomsorg: Siv Thorsell och Karin Blomkvist, Socialstyrelsen;
äldreomsorg: Sigbrit Holmberg, Socialstyrelsen; primärvård: Nils Sundin och Stig
Tegle, Socialstyrelsen. Lars Hjalmarsson, Svenskakommunförbundet har granskat
avsnitten om skola samt barn- och äldreomsorg.
Rapporten ingår i en serie av skrifter, som utgör underlag för kommitténs arbete.

Stockholm i april 1993

Lokaldemokratikommittén

Sven Lindgren
Ordförande

Kai Kronvall
Huvudsekreterare

l Inledning
l.l

Bakgrund och syfte

Regeringenhar uttryckt att den har för avsikt att öka valfriheten inom välfärdspolitiken. I skolan och inom vård och omsorg bygger valfriheten att nya alternativ med nytt innehåll etableras.Dessakan finnas både i och utanför den offentliga sektorn.
Samtidigt med dennasträvan efter att

nationell nivå garanteravalfrihet har

regeringenönskat bidra med åtgärder for att starka kommunal demokrati. En
förutsättning som påverkar möjligheternaatt stärka demokratin är utvecklingen
mot ökandefrihet att organiseranämndverksamhetoch ökad marknadsorientering både internt och externt. I direktiven gavs därför Lokaldemokratikommittén uppdraget att överväga hur de som är berörda av verksamhetenskall
inflytande och kunna medverkai en situation där valfriheten ökar s 3.
Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Lokaldemokratikommittén till
Statskontoret att utreda effekter
faktiska valmöjligheter, kostnaderoch kvalitet av strävandenaatt ge medborgarevalfrihet.
Målen med att skapavalmöjligheter tolkas i dennarapport som beståendeav tre
delar. För det första handlardet om att nå en bättre anpassningav tjänster till
brukarnas önskemål.Många uppfattar att valmöjligheten i sig har ett egenvärde,
även om den inte användstill att välja något annat. För det andrahandlardet om
att verksamheterskall kunna bli mer kostnadseffektiva.Det kan ske genom att
kvaliteten blir bättre vid lika kostnader, eller genom att man når sammakvalitet
till lägre kostnader. För det tredje finns målet att undvika att segregeringenökar.
I dennarapport som består av en allmän del med sammanfattningoch slutsatser
och en del med områdesstudier,har följande fyra områden studerats;skola, barnomsorg, äldreomsorgoch primärvård. När man skall undersökahur valmöjligheter förändras är det viktigt att se att den enskildesvalmöjligheter påverkasav en
rad förutsättningar. I dennarapport betraktasdärför helhetenav lagstiftning,
kommunersoch landstingslokala regler, myndighetsutövandeuppgifter för att
åstadkommamöjligheter att välja mellanproducenter av olika varianter av en

tjänst och information om producenter. Inom alla de studeradeområdenaprövas
idag systemför att ge medborgaremöjlighet att välja innehåll i och producent av
tjänsten.
Vi har valt att tala om valmöjlighet for att markeraskillnadenmellandet politiska målet - valfrihet - och faktiskt uppnåddaresultat valmöjlighet. Tanken är
att göra en skillnad mellanideal och faktiskt uppnåddaresultat. Om inte den distinktionen görs kan mödosamtvunna framgångaronödigtvis framstå som oansenliga.
Syñet med dennarapport är att sammanställaerfarenheteroch kunskaper om
valmöjlighetssystemfrån de fyra ovannämndaområden och att söka relevanta
forskningsresultatoch erfarenheterfrån Sverigeoch utlandet for att kunna dra
slutsatserom vilka konsekvenserman kan vänta sig av olika sätt att utforma
valmöjlighetssystemenpå.
I praktiken förknippas ofta valmöjlighet med privatisering. Det är dock viktigt
att begreppsmässigtskilja dessaValmöjlighet kan kopplas loss från både
privat driñ och finansiering.Det kan t.ex. ske om en kommun vidtar åtgärderför
att göra det möjligt och underlätta ett val mellanolika kommunalaproducenter
som erbjuder olika innehålli en tjänst.

1.2 Utgångspunkter
En viktig förutsättning som gällde när arbetetmed dennarapport inleddes var att
det endastfanns ett fåtal exempel

kommuner och landsting där man hunnit
skapa systemför valmöjligheter. Detta bekräftadesnyligen i en enkät som genomförts av KommunAktuellt nr l 1993. Det framgår där helt klart att dessa
systemtillskapats de senasteåren.Avsikten var därför att bland dessavälja
enstakaexempel som uppfattadessom pionjärer och dokumenterade erfarenheter och lärdomar man gjort. På detta sätt har flera viktiga erfarenheterav försöken att införa valfrihet fångatsin.
För insamlingenav forsknings- och utvärderingsresultatoch for områdesstudierna valdes två utgångspunkter.
l Valfrihet kräver kännedomom alternativen. Därför har frågor ställts om hur
huvudmänneni kommuner och landstinginformerat medborgarnaom deras rättighet att välja mellanolika alternativ och om alternativensegenskaper.Under
dennarubrik har i någonmåntvå relateradefrågeställningarbelysts.Den första
gäller i vilken mån man sökt mäta kvalitet och resultat. En rapport om kvalitetsmätning inom de här studeradeverksamhetsområdenakommer att redovisas från
det parallellauppdrag som Lokaldemokratikommittén givit till Statskontoret.
Den andra gäller i vilken mån man sökt underlätta för brukarna att påverka innehållet i dessatjänster.
2 Valfrihet kommer inte att ge några incitament till vare sig kvalitetsförbättringar eller effektivisering om inte resurserföljer brukarnas val. Detta i sin tur
förutsätter att producenterna ges befogenheteratt använda resurser så att de
kan anpassasig till förändrade krav. Därför har frågor ställts kring hur resurser
följer brukarnasval och producenternassjälvbestämmande.Därutöver har erfarenheterav att knyta ersättningentill kvalitetsaspektersökts.
Valet av utgångspunkterbygger bedömningenatt många kommuner och
landstingredanhar infört eller håller att införa valmöjlighetssystem.Därför
inriktas frågorna

vilka för- och nackdelarnaär och kan väntasbli, samt hur
kan
öka
fördelarna
och minska nackdelarna.
man

Rapporten koncentrerar sig därför

om förutsättningarnafrån utgångspunkt l
och 2 är uppfyllda. Vidare har tre typer av risker med valmöjlighetssystemundersökts. Dessa är riskerna för kostnadsökningar,kvalitetsförsämringaroch

segregering.
Det är viktigt att vara klar över vad områdesstudiemainte gör anspråkpå. För
det första utgör de inte några allmännastudier av sina respektive områden.Därför studerasinte erfarenheter av resultatenheter,kommunalabolag eller andra
system for att åstadkommakonkurrens t.ex. tillämpning av beställarutförarmodeller och liknande. För det andra kan inte iakttagelsernagöra anspråk att
vara beskrivningar av vad som kan bli resultat längre sikt. I alla de dimensioner som studeras,tex. effekter
kostnader, kvalitet och segregering,så kan
endastslutsatserdras om begynnandetendenser.Därför är det viktigt att se iakttagelsema som lärdomar från just inledningsskedetoch inte som utvärderingar av
etableradesystem. Däremot finns i någrafall slutsatserfrån utlandet där man hañ
valmöjlighetssystemunder en längretid. För det tredje utgör juridiska aspekter
kring myndighetsutövning, t.ex. hemtjänstassistentens
bedömningav vårdbehov
inom äldreomsorgen,en begränsandefaktor för möjligheten att etableraprivata
producenter. I denna rapport görs ingenbedömning av dessaaspekter.
Socialstyrelsenoch Skolverket har ett uppföljnings- och utvärderingsansvarför
de verksamheter som studerasi dennarapport Dessamyndigheterarbetar med
att utvärdera en del av de aspekter som behandlasi dennarapport.
I nästa avsnitt sammanfattasför varje delområdeförst forsknings- och utvärderingsmaterialet. Därefter sammanfattasområdesstudiema.Slutligen sammanfattas rapporten i sin helhet och slutsatserpresenteras.

2 Forsknings-

och utvärderingsstudier

från Sverige

och

utlandet
2.1 Erfarenheter av valmöjlighetssystem
Storbritannien

för skolor i

Den brittiska reformen
vill försöka förutse vad som kan tänkasbli resultatenav de svenskakommunernassträvandeneñer att erbjudaföräldrar och elever valmöjligheter, men

När

också den nya rättigheten för friståendeskolor att

del av skattefmansiering,

kan det vara intressantatt jämföra erfarenheterav den brittiska skolreformen.
Från Skottland skall två studier av valmöjlighetssystemetman införde 1981
redovisas.Först 1988 följde England och Wales. Innan resultatenfrån dessa
studier presenteras,sammanfattasinnebördenav de brittiska reformema.
I en skrift från 1992 har två amerikanskaskolforskare John Chubb och Terry
Moe sammanfattatsinabedömningarav den brittiska skolreformen från 1988.
En sådanreform måste,enligt författarna, tackla roten till problemen, nämligen
att skolorna är ineffektiva i att utbilda elever s 6. Med effektiv avser de då att
skolantillför kunskap. I studienrelaterasdock den tillförda kunskapentill
resursåtgång,Däremot pekar Chubb och Moe 1992 s 6
att det inte finns
något stöd för att höga kostnaderautomatiskt leder till bättre skolresultat. I en
studie av amerikanskaskolor från 1990 fann Chubb och Moe följande huvudresultat:
roll för uppnåddastudieresultat.Studie- Skolansorganisationspelaren stor
resultatenmättesmed ett index där man försökte mäta tillförd kunskap. Måttet
byggde skillnadenmellan provresultat då man kom till skolan och då man
lämnadeden.Dessaskillnader aggregeradestill ett index för skolan. På det sättet
kan man i mätningenreducerainflytandet av andra faktorer som påverkar en
elevs prestationsLå, som tex föräldrars utbildning eller socialabakgrund.
uppnår bra resultat tenderarha starkt ledarskap,tydliga mål,
- Skolor som
ordnademiljöer och mycket professionalism.
egenskapertenderar att vara självständiga.
- Skolor som uppvisar dessa

Från arbetetmed dennastudie drog de slutsatsenatt självständighetär den viktigaste förutsättningenför att en skola skall bli effektiv. Den kontroversiella slutsatsende drar av detta är att skolor måstefrigöras från de offenliga byråkratierna.
Skälettill detta är att det offentliga systemetär en arenafor olika politiska
intressensom vill påverka skolor. Detta är sett ur det politiska perspektivethelt
riktigt, Problemet är att dennapolitiska styrning skaparbyråkrati som kväver
skolor, hävdarde. Vidare menar de att mycket av den politiska styrningenändå
är överflödig. Ett väl utformat valsystemger skolledningarde styrsignalersom
behövsför att uppnågoda resultat.
Ett valsystembör enligt Chubb och Moe 1992, s 9 innehållatre komponenter:
1 Rätten för föräldrar och elever att välja skola.
2 Rätten att fritt starta nya skolor.
3 Rätten for skolor att självständigtfatta beslut om resursanvändninginom
skolan.
Detta innebärinte ett systemmed fria marknader. I valsystemetfattas fortfarande ett antal viktiga beslut politiskt. Därför behövsocksåi motsvarandemån en
förvaltning för:
1 Den med myndighetsutövningförknippade uppföljning av skolplikten.
2 Läroplaner och centrala prov.
3 Beslut om totala resursramarför skolan.
Den viktigaste och mest kontroversiella komponenteni den brittiska skolreformen är möjligheten för skolor att lämnade lokala skolförvaltningarnas 16 vilka
ansesöverflödiga Chubb och Moe 1992 s 12. Skolan blir då istället direkt
anslagsfinansieradfrån utbildningsdepartementet.Då får skolan ett elevbidrag
och ett stöd motsvarandekostnadernafor den service som de lokala skolmyndigheternaskall ge. Fram till hösten 1992 hadeca 300 av Storbritanniensca
33,000 skolor lämnat det ordinarie systemet.
Enligt Chubboch Moe anserbåderektorer som lämnat systemetoch de som är
kvar att de kan klara sig utan de lokala skolmyndigheterna.Att inte fler lämnat

systemettillskriver de bla. s 33 att labour väntasta tillbaka möjligheten att
lämna systemetoch tvinga tillbaka de skolor som lämnat.
Redan 1980 lagstiftadeden konservativaregeringeni Storbritanninen om rätten
att välja skola och skyldighet för de lokala skolmyndigheternaatt informera om
provresultat i olika skolor Det blev emellertid kvar ett kryphål i lagen som innebar att de lokala skolmyndigheternakunde bedöma att en skola var full medan
en annaninte var det och mer eller mindre tvångsförflytta elevertill dessaskolor
Chubb och Moe 1992, s 16. I den nya reformen infördes därför centralt bestämdakapacitetsgränserför en skola för att undvika sådanmanipulation av
valmöjligheten.
I USA har man i flera städergoda erfarenheterav att motverka segregering genom att låta skolor proñleras sig. Dessaprofiler är oña mot basfärdigheteroch
genomdrivs genom betoning av närvaro, läxläsningoch liknade diciplinlqav. I
Harlem, New York, har man t.ex. lyckats göra skolor med inrikning

teknik

och naturvetenskapattraktiva även for ungdomari andra stadsdelarOsborne
och Gaebler, s 8. I Montclair, New Jersey,är alla skolor magnetskolor. Där
påståsrasblandningblivit nästan perfekt Andersson och Olsson, 1990.
De skotskaerfarenheterna
Redan 1981 gavs skotskaföräldrar rätten att framställa ett önskemål om annan
skolplacering än den som automatiskt skulle ske lokalt. Därifrån finns två välgjorda studier Echols et. al. 1990 och Adler et. al. 1989. Det första året utnyttjadesvalmöjligheten av ca 10.000 elevervilket till 1988 hadeökat till ca
24.000 elever. 1988kunde önskemålenmötas i 91 procent av fallen medan man
lyckadesmed nästan 100 procent det första året. Dessavalmöjligheter har blivit
mest populärai tätorter där de utnyttjats av upp till 20-25 procent av eleverna
medanman i glesbygd använt möjligheteni betydligt mindre omfattning, sällan
mer än 2-3 procent.
Echols et. al. 1990 studeradeföräldrars val av skola det första året föräldrar
3173 svarandemotsvarande ca
gavs möjlighet att välja 1982.I ett stickprov
5 procent av populationen valde 126 annanskola i privat regi och 169 annan
skola i offentlig regi. De undersöktebl. a. hur önskemålom annan skola sam-

varierar med l föräldrars utbildning och socialgrupp2 antal tillgängliga alternativ lokalt 3 den valda skolansinlärningsprestationer.
Adler et. al, 1989 sammanfattarsin bedömning av reformenseffekter
genom
att bedöma argumenteni forhandsdebatten.Kritikerna hävdadeatt reformen bara
skulle gynna medelklassenmedanforespråkarnapåstod att reformen särskilt
skulle gynna barn i låginkomstområden.Data stöder inte den första tesen och bara möjligen den andra. Echols et. al, 1990 fann en positiv samvariationfanns
bådemellan andelenföräldrar som gjorde val och längden föräldrarnasutbildning, men också mellan andelenval och föräldrarnas socialgrupp. Trots att ett
ston antal arbetarklassfamiljervalde annanskola var andelenändålägre än for
medelklassforäldrarna.
Det finns såledessystematiskaskillnader. De skolor som förlorat flest elever
ligger i de socialt mest underpriviligeradeområdena.Detta har troligen
gynnat
elevernasom lämnat dessaskolor medaneffekten
ast är positiv.

dem som blivit kvar knapp-

Om det är

att högre prestationsnivåi omgivningeni genomsnitthar en positiv
den enskildesprestationsnivå,såleder möjligheten att välja i
genomsnitt till högre prestationerfor de som väljer. Det är dock viktigt att notera att
om högprestationsmiljöerär en begränsadresurs, så kan mer i en skola betyda
mindre i en annan,Även Echols et. al. drog därför slutsatsenatt valmöjlighetssystemetkan ledatill ökad prestationssegregering.
effekt

Man kan knappastheller påstå att valmöjlighetenlett till ökad geografisk
segregering då föräldrar verkar tillmäta geografisknärhet stor betydelse,I
en delundersökningvisade det sig att bland de som valde en annanän den närmaste
skolan såvalde ca 84 procent den näst närmaste.Även Echols et. al. fann
en
stark samvariationmellan val av annanskola och antaletnärliggandealternativa
Ett ytterligare problem som systemetväntadesge upphov till
var att vissa skolor
skulle bli överbelastademedanandra skulle bli ståendemed underutnyttjade
resurser. Sverigefinns närhetsprincipenför prioritering vid överbelastning.
Den kan möjligen behövakompletteras for att lösa prioriteringsproblemen.]

Motargumentet från försvararnavar att detta skulle tvinga skolor att bli mer lyhörda för föräldrarnas önskemål.Även om direkt evidens saknassåfinns ändå
indirekta iakttagelser som antyder att detta kan vara svårt att uppnå i praktiken.
Ett problem är nämligenatt flera av de skäl som föräldrar uppger till att de väljer
annanskola är sådanasom skolan kan påverka, tex osäker resväg, olämpliga
skolkamrater Adler 1990 s 217. De aspekter som föräldrar beaktarvid val av
skola är framför allt närhet och elevernassociala status.
Samtidigt som föräldrar inte hañ tillgång till mätbaraundervisningsresultatvid
skolval så har det visat sig att när eleverbytte skola secondary-level så
bytte de från skolor med sämreprovresultat till skolor med bättre Adler 1990 s
219. Att bedöma om en skola tillförde mer kunskap än en annanskola är en
svår utvärderingsuppgiñ som man inte bedömdei denna studie.
Det sista argumentetfrån kritiker som granskashär, sägeratt valsystemetkommer att ledatill ökade olikheter i livschansergenom att svagaskolor kommer att
bli svagareoch starka starkare.Att skolor som uppfattas som attraktiva kommer
att väljas av de som väljer verkar bådeönskvärt och knappastförvånande.Det
stöds också av Echols observationatt valet inom offentlig sektor samvarierade
starkt med skolansålder, sociala statussamt med bättre uppnåddaresultat än
genomsnittet.Det avgörandeär vad som händermed de skolor som man väljer
ifrån. Blir dessaskolor förvaringsplatserför barn med sociala problem och sämst
livschanser
Föräldravalunderlättar framför allt möjligheten att lämna en dålig skola men
däremot inte lika säkert möjliheten att göra en dålig skola bättre. Vissa skolor
har dock lyckats vända en nedåtgåendetrend.
Ingen skola har stängtspga reformen och det saknasevidensför att någon skola
blivit bättre av systemetAdler 1990 s 218. Vidare saknasevidensför att en
skolas kvalitet ökats. Det har såledesinte kunnat observasatt impopulära skolor
vare sig har lagts ned eller förbättrats.
Adler et. al. 1989, s 219 bedömer att the legislation has quite clearly lead to a
widening of educationalinequalitiesand to the re-emergenceof a two-tier sys-

tem. Den viktiga skillnadenär att det lägre skiktet av skolor nu inte betjänar en
majoritet av arbetarklassbarnutan endasten minoritet av dem.
Individuella val och kollektiv nytta
Syñet med reformen 1981var att uppnå en ökad akademiskoch social blandning, att sätta en övre och en lägre gräns för intagning till varje skola, att nå bättre resursanvändningoch att stimuleraökadjämlikhet och mer rättvis fördelning
av livschanser.Även om de offentliga skolorna fore reformen mestadelsinte erhöll särskilt positiva utvärderingsresultatsåhävdasdet att senarestudier visat att
offentliga skolor lyckats höja genomsnittligaprestationsnivåeroch att socialgruppsanknutnaskillnaderi prestationsformågaminskat. Adler et.al. påstår att
det redanfinns evidensfor att reformen lett till ökad ojämlikhet
men att det inte
finns evidensfor förändradeprestationsnivåer1990, s 221.
Slutsatser
De viktigaste likheterna mellanden brittiska reformen och de svenskaexempel
som studeratsutgörs av rätten att välja skola och möjligheten for offentliga skolor att lämnaden statliga byråkratin. En skillnad är att den svenskalagstiftningen
tillåter nyetableringmedanden brittiska baratillåter offentliga skolor att bli
privata.
Möjligheten att välja skola användsav ca 10 procent av de skotskabarnen.Den
användsdock mer i tätorter ca 20-25 procent än i glesbygdca 2-3 procent, I
Skottland har det visat sig att föräldrar helst väljer till skolor som ligger nära
hemmet.Av de som valde en annanskola än den närmastevalde 84 procent den
näst närmaste.
Det är viktigt att föräldrar och eleverfår saklig information om skolansinriktning och resultat. Studiernaav Skottland tyder
att föräldrar som har tillgång till provresultat eller betyg, ändåi snitt väljer till skolor med bättre resultat.
Detta kan vara ett resultat av att man väljer skolor med hög social status.
Exempel

fakta som man skulle kunnafölja upp och informera om är tex.:
l Ekonomiskt; tex styckkostnaderper elev, måltidskostnaderper måltid,
genomsnittlig klasstorlek etc.
2 Inlärningsprestationer;betygsgenomsnittoch resultat i standardprov.
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3 Socialt; inne

skolan, tex skolk och mobbing

Andelen föräldrar som väljer en annanskola samvarierarmed längden föräldrarnasutbildning och socialgruppstillhörighet. Så trots att andelenarbetarklassföräldrar som väljer annanskola är relativt hög så är den högre för föräldrar
med längre utbildning. Denna iakttagelsebekräñasi en ännu opublicerad studie
som gjorts av Skolverket.
En viktig slutsatsfrån studier av pedagogiskt framgångsrikaskolor i flera länder
är att en förutsättning är ett engageratoch självständigtledarskapför skolan.
Därför är ofta framgångsrikaskolor självständiga,
Men även med ett gott ledarskap,är elever med hög prestationsförmågaen viktig tillgång, för att en skola skall nå goda resultat och för att den ska bli attraktiv. Av de skäl som skotskaföräldrar uppger till att de väljer en annan skola är
olämpliga kamrater och osäker resvägvanligt förekommande.Dessa är svåra att
påverkaför en skola som förlorar elever. Därför kanske det inte räcker att ge
skolan möjlighet att skaffa sig en mer attraktiv profil.
En av de brittiska utvärderingama drar slutsatsenatt möjligheten att välja i
Skottland vidgat utbildningsmässigaolikheter. Detta skulle vara ett resultat av
att de skolorna med de sämstaresultaten skulle nå sämreresultat. Samtidigt
pekar man att det saknasevidensför att prestationsnivåemai skolorna
påverkats.Detta är därför ett svårbedömbartresultat.
Det är viktigt att vara observant vilka skolor som förlorar elevunderlag.Risken för att en skola skall förlora mångaelever är störst i tätorter med med många
närliggandealternativ. De skolor som förlorat flest elever i Skottland låg i de
socialt mest underpriviligierade områdena.
Om en skola inte fönnår göra sig mer attraktiv är det viktigt att kommunens
skolledning tar ställning till hur man skall förhindra att skolan blir en negativ miljö. Det kan sikt tex innebäraatt skolan måste stängas.Det finns en paradox,
från ett marknadsekonomisktperspektiv, i att de skolor som blir minst lönsamma
kanskeblir de som kommer att behöva mest resurserför att förbättras eller läggas ned.

Det är viktigt att erbjudavalmöjligheter även i glesbygd. Det kan göras inom
skolan.En skola är inte en byggnad utan en institution. Flera skolor kan rymmas
i sammabyggnad Om man det sättet användergamlabyggnaderför nya
skolor blir kostnadernalägre,
Det är svårt att bedömastorleksordningen vinsten av att öka valmöjligheterna
samtidigt som en skolor gesen större självständighet.Följande intäkter kan dock
identifieras:
-valmöjligheten värderasäven om den inte utnyttjas. Detta bekräftasockså i den
ovan nämndaSkolverksstudien.
-om man bortser ifrån skolor i socialt underpriviligieradeområden som kan
väntasförlora mångaeleverså får alla andrabättre eller lika bra skolor.
-elever som kan välja bort från dåliga skolor gör den största vinsten.
-elever som utan att välja en annanskola får en mer profilerad och motiverad
skolledningvinner också.
2.2 Forsknings- och utvärderingsstudier

av barnomsorg

De nordiska ländernatorde vara de endamarknadsekonomiemadär barnomsorg
är en offentlig angelägenhet.I de flesta västeuropeiskaländer och USA är
bamsomsorgenprivat. Därför finns ocksåvalmöjligheter i dessaländer i bemärkelsenatt föräldrar med tillräckligt stor inkomst kan välja mellanolika alternativ.
Det är följaktligen barai Norden som frågan om privatisering av barnomsorg
kan bli aktuell.
Däremot förekommer det offentliga och ideellainsatserav andraslag barnomsorgsområdet.För låginkomsttagarefinns bådei USA och i Västeuropa
exempel att barnomsorgsubventionerasfor de lägsta inkomsttagarnatex
genom servicecheckar.
När det gäller valmöjligheter och desskonsekvenserför kvalitet och segregering
har ytterst referensertill sådanlitteratur hittats. Den största delen av litteraturen om barnomsorgbehandlarkvalitetsfrågor. Kvalitetsfrågoma behandlasockså
i utländsk litteratur. Frågan om statliga kvalitetskrav barnomsorgberedsfor
närvarandei socialdepartementet.
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SocialtjänstensFoU-byrå i Stockholmskommun har genomfört fyra studier med
relevansför dennarapport källa intervju med Knut Sundell. I Sundell och
Bennet 1992, gjordes djupintervjuer med ett 40 tal föräldrar i Stockholm med
omnejd, som ställt sig i kö till olika bamomsorgsformer.Föräldrarna tillfrågades
varför de valt just den formen de valt. Det visade sig att de väsentligaskillnaderna fanns mellan föräldrar som önskadedaghemoch de som önskadefamiljedaghem.Dessaskillnader berodde föräldrarnas syn barns utveckling och deras
föreställning om hur de olika formerna främjadedessamål. Föräldrar som uppfattar att barn påverkaspositivt av socialakontakter föredrar daghemmedanföräldrar som uppfattar att barnetsutveckling är inneboendei barnet föredrar familjedaghem.Familjedaghemföredras oftare av arbetarklassföräldrarän av tjänsteman.
Utredama fann inga innehållsligaskäl till att föräldrar valde en viss driftsform.
Föräldrar valde såledesinte exempelvisatt ställa sitt barn i kö till ett föräldrakooperativ för att de trodde att kooperativet kunde erbjudabättre omsorg.
I undersökningenfann man att 73 procent av föräldrarna var missnöjdamed
socialdistriktensinformation om barnomsorgsalternativen.
I en annanstudie källa intervjun med Knut Sundell undersöktesföräldrars önskemålbeträffandedet pedagogiskainnehållet.Praktiskt taget alla föräldrar vill
att barnen skall lära sig de vanliga dagisfärdighetema; sjunga,rita och träna
fmmotorik etc. Bara hälñen av föräldrarna vill att barnen skall fostras till trygghet. Den andra hälften tycker att det räcker att barnen får en trygg miljö. En
tredjedel av föräldrarna tycker att barnen skall ges socialträning och tex lära sig
samarbeta.Övriga föräldrar tycker inte att det är en uppgift för daghemmen.
Sundell tillfrågades om vad han trodde om tänkbara effekter av ökadevalmöjligheter pedagogiskinriktning och segregering.Han framhöll att det är svårt att
bedömaeñersom utvecklingen går snabbtoch det dessutomär flera förutsättningar som ändrassamtidigt. Han pekade att de flesta föräldrakooperativen i
valt någonsärskild pedagogiskinriktning. Det verkar därför inte
troligt att ökade valmöjligheter skulle påverka det mönstret. Beträffande segregeting konstateradeSundell att föräldrar prioriterar att daghemmetfungerar och
Stockholm ii

ligger geografiskt bekvämt. I de studier hangjort hadehan inte funnit att föräldvilka dagiskamraterett barn skulle då
rar spontant hade nämnt att de tänkt
de gjort sitt val.
I en intervju med Vanja Karlsson konsult med nyetableringav daghemsom specialitet i december 1992bekräftar hon farhågornaför segregering.Hon menar
att valmöjlihetsmodellernakan komma att påskyndasegregeringi invandrartäta
områden.Om föräldrar upptäcker att derasbarnsspråkutveckling i svenska
hämmaskan de vilja flytta sina barn ifrån barnstugor med mångainvandrarbarn.
En tredje studie källa intervjun medKnut Sundell visar att föräldrar ii vill
medverkai verksamhetenmáenatt de vill ha insyn. Detta gäller sålänge barnet
klarar sig bra. Om barnet får problem vill föräldrarna kunna vara

daghemmet.

En fjärde studie källa intervjun medKnut Sundell jämförde resursforbrukning
och pedagogik mellan olika daghemi kommunenmed och utan självforvaltning
resultatenheter

och alternativadriftsformer; bolag, föräldrakooperativ. Studi-

en fann inga systematiskaskillnaderi pedagogiskambitioner eller personaltäthet
map. driftsform. Man har inte heller kunnat finna några systematiskasamband
mellanpedagogiskkvalitet och resurseffektivitet i en studie av daghemi välmåendestadsdelari Stockholm. Detta stämmermed iakttagelsenfrån ett flertal undersökningarav skolor som inte heller finner något sambandmellankostnader
och uppnåddainlärningsresultatse skolstudien.
Den största svenskastudien av sambandetmellankostnaderoch kvalitet i barnomsorg har utförts i Göteborg. Den rapporteras i Bjurek etal. 1992 och Kärr1992. Man fann där inget sambandmellan kvalitet och resurseffektivitet.
Gruppen drar därför slutsatsenatt det är andraförhållanden än resurstillgång
som påverkarkvaliteten. Däremot fann man att det i socialt problembelastade
områdenfanns ett sambandmellanpedagogiskkvalitet och resurser,Daghem
med hög resursforbrukning bedömdesdär ha högre kvalitet än daghemmed
mindre resursforbrukning, Man fann att barn med särskildabehov riskeradeatt
drabbasvid daghem med små resurser.
Ett uppmärksammatförsök i Rimbo har rapporterats i Hjalmarsson1991. Försöket gick ut
att i ett daghemerbjudaflera varianter daghemstjånstoch att

låta avgiñerna variera så att avgifterna skulle vara lägre för de mindre kostsamsamtligavarianma tjänsterna.Kommunen behöll inkomstrelateradeavgiñer för
ter. Resultatet blev att föräldrarna i oväntat hög utsträckningvalde en halvtidsvariant variant 3. Dennavariant kostar enligt Hjalmarsson74 procent mindre
utsträckning
per barn än en vanlig daghemsplats.Besparingarnaberor i stor
kan användas
lokalerna
samtidigt
effektivt
användas
personalenkan
som
att
mer
också
kommunen
beror
eftermiddagarna.De
att
fritidsverksamhet
till en
vilket gör
barn,
daghemmen
där
ersätts per
samtidigt gick över till ett system
Även
mindre
andra
föreståndarnamer angelägnaom att fylla tomma platser.
kostnadskrävandevarianter valdes av mångaföräldrar även om besparingarna
där inte blev lika stora.
När man skall bedömafördelningskonsekvensernaav detta försök kan man konstatera att man fortsatte att erbjuda möjligheten att vanlig dagistjänsttill
avgiñersammaavgiñ som tidigare. Vidare behöll man inkomstanpassningenav
variant 3
na. Därmed försämradesinte läget för någon. Däremot erbjöds nu tex
till betydligt lägre avgift, samtidigt som kommunen såledeskunde sänka kostnaderna med i genomsnitt 38 procent vid daghemmetssamtligafyra avdelningar.
I en utvärdering efter ett år som ännu publicerats fann man att de ekonomiska resultatenblev som väntat. Föräldrar och personaltycker också att kvaliteten är minst lika bra som ett vanligt daghem.En fördel med de striktare
schemaläggningarnaär att en mindre del av den pedagogiskaverksamhetengår
bort i lämnings-och hämtningsbestyr.En nackdel är att en viss avdelning kan
erbjuda mindre flexibilitet när en förälders arbetstider ändras.I studien observeradesinte någratydliga segregeringstendenser.
I en studie från U.S. GAO 1979 citerad i Savas, USAs motsvarighet till RRV,
fann man att offentligt finansieradedaghemkostade mer än motsvarandeprivata
daghem.Vidare fann man att daghemdrivna med vinstmotiv kostade mindre än
icke-vinstdrivandedaghem.Man hävdadevidare att dessakostnadsskillnader
inte nödvändigtvisberodde

oönskadekvalitetsskillnader.

2.3 F orsknings- och utvärderingsstudier

av äldreomsorg

Inom äldreomsorgsområdethar

inte funnit mycket utländsk litteratur. Valmöjlighetsfråganinte lika uttalad utomlandseftersom äldreomsorgeni högre utsträckningdär är privat. Däremot har finns både svenskoch utländsk litteratur
om kvalitet i äldreomsorg. Den svenskalitteraturen behandlarvalmöjligheter och
inflytande som en kvalitetsaspekt. Där behandlasval och inflytande framför allt
ur ett brukarinflytandeperspektiv.
IEdebalk, Ingvad och Samuelsson1993 presenterasen studie pensionärers
av
rangordning av olika kvalitetsegenskaperi hemtjänst.Från tidigare studier valde
de fem kvalitetsegenskaper;kontinuitet, tider, personlig relation, lämplighet hos
personalenoch inflytande. I studientillfrågades 60 slumpmässigt olika strata
ur
utvalda pensionärer.Pensionärernastratifieradesberoende bl.a.
om de kom
från storstad,mindre stad och landsbygd.Vidare observeradesbl.a. kön, ålder
och utbildning.
Med hjälp av en statistisk teknik kallad multiattribute utility analysis fleregenskapsnytta studerasden relativa vikten hosolika kvalitetsegenskaper.Resultaten visade att kontinuitet och lämplighet värderadeshögst. Överraskandenog
värderadesinflytande lägst av de utvalda kvalitetskategoriema.
Detta resultat kan möjligen tolkas som att inflytande har lågt egenvärde.Författarna väljer tolkningen att om ideala omständigheterråder såblir inte frågan
om inflytande särskilt intressant. Däremot menarde att det stora intressetför
inflytande i den allmännadebattenkan ha sin grund i dålig service.
Det visar sig också att intressetför inflytande avtar äldre mottagaren tjänav
stenär muntlig kommunikation medEdebalk. En tolkning av detta är att
äldre mottagarenblir desto vikigare blir det att äldreomsorgenfungerar bra
utan
att den enskildemåstevara
alerten.Därför betonar ocksåEdebalk att man
bör se hemtjänstassistentensom ett ombud for mottagaren äldreomsorg. I
av
Kent, Storbritannienfinns erfarenheterav att låta hemtjänstassistenten
fungera
som ett ombud mellan mottagaren och utföraren Challis och Davis 1986.
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Flera undersökningarvisar att ersättningarknutna till prestationer och kvalitet
kan ha en stor betydelseför vilka resultat som nås.I Osborne och Gaebler
1992, s 138-9 redovisasett exempelfrån Illinois. Delstaten ersatte där vårdhem så att dessafick större ersättningför svårt sjuka patienter än för de som
krävde mindre vård. Under dennatid konstaterademan att andelensängbundna
patienter ökade stadigt. Det verkade såledessom om delstatengav vårdhemmen
incitament att hålla patienter i sängama Om delstatensmål var att kostnadseffektivt hjälpa åldringar till så oberoendeliv som möjligt, verkar det som om
detta ersättningssystemgav felaktiga incitament.
Delstaten bytte därför ersättningssystemoch införde ett systembaserat
patienttillfredställelse,familjedeltagandeoch inflytande samt vårdhemmetsomgivningar. Detta gav en kvalitetsklassningi sex grader där hög kvalitetsklassning
ger större ersättning.
Även Norton 1992 redovisar försök med olika ersättningssystemför vårdhem
för gamla. Det vanliga systemetär fortfarande ersättningarper patientdag oavsett vårdtyngd. Även systemmed hänsyntill vårdtyngd förekommer som nämnts
åldringarna. Vidare
ovan. Det ger incitament att endastanta de minst vårdtunga
det, eftersom
behöver
terapi
för
de
blir incitamentet svagtatt skañä speciell
som
fördelen
vårdhemmet ersättsför dennautgiñ och den väntade
av detta enbart
tillfaller patienten.
I USA finns köer till vårdhemmen.För att reduceradessaköer har det föresladet sättet eliminera köerna.
gits att man höjer sjukhemmensersättningför att
Mot detta kan det dock invändasatt det finns studier som visar ett negativt samband mellan ersättningsnivåeroch kvalitet.
Det blir därför intressantatt finna erfarenheterav bättre incitamentssystem.Norton användedata från ett experiment 1980 där vissa vårdhem gavs en särskilda
ersättningsvillkor somvar utformade för att ge bättre incitament.För det första
väntade vårdgavs en styckersättningdär hänsyntogs till den enskilde patientens
tyngd. För det andra gavs en fast summanär en patients hälsaförbättrades.För
det tredje gavs en fast ersättningnär en patient skrevs ut frisk från ett vårdhem.
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I Nortons studieanvändsen statistisk metod som mer än tidigare använda
metoder kan ta hänsyntill förändringar över tiden. Norton drar slutsatsen alla
att
tre
incitamentenhadeönskadeeffekter. Fler handikappadeantogs, den genomsnittliga inskrivningstidenminskadeoch sannolikhetenför dödsfall och inskrivning
sjukhusminskadeockså.
Avgifter inom äldreomsorgen
Ett sätt att minska en kommuns kostnader för en offentlig tjänst är
att öka graden av avgiñstinansiering.En förutsättning är dock att ökade avgifter inte kommeri konflikt med rättvise- och solidaritetsmålen.Därför
ges i socialtjänstlagen
en ram för att hanteradennakonflikt. Användningenav avgiñer begränsasdär
prop. 199293: 129 genom att den enskildeförbehålls tillräckliga medelför
sinapersonligabehov. Avgiftema skall dessutom
vara skäligaoch inte överstiga
kommunenssjälvkostnader.Användningenav avgifter för kommunalatjänster
begränsasockså av likställighetsprincipen.Den innebäratt olika avgiñer till olika
medborgareendastär tillåten om det finns en objektiv grund t.ex. inkomstskillnad.
Detta utgör dock i praktiken bara en övre gräns för avgiñsnivån. Idag täcker
avgifter inom hemtjänsteni genomsnittcirka 10 procent kostnaderna.Det går
av
därför inte att öka graden av avgiftsñnansieringeller att sänka kommuns
en
kostnader utan att brukarnabehöver betala
mer eller konsumeramindre. En
avgörandefråga är därför om det går att finna avgiñsmodeller
som innebär att
man låter brukare som kan betala mer göra det, samtidigt som de som inte kan
inte behöverbetala.
Idag användsminst tre olika former av avgifter Edebalk och Petersson1990,
Timavgift, Nivårelaterad månadsavgiñoch Månatlig abonnemangsavgiñ.
Sålänge man använderen timavgift eller nivårelateradavgift tvingas brukare
en
väga sin värdering mot kostnaderna.Det är bara i trygghetsabonnemangen
som
brukarna inte betalarför en extra timme när de väl valt abonnemanget.
I en kommandePM från Kommunförbundet presenterarLars Hjalmarsson
ett
förslag till principer för avgifter inom äldreomsorgenoch någrakonkreta förslag.
Förslagenbygger

att avgiñema skall relaterastill kostnaderså att mer alltid
kostar mer. Däremot är förslaget konstruerat så att hänsyn bådetill inkomst
tas
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och vårdtyngd. Det innebäratt äldre med låg inkomst eller stor vårdtyngd betalar
mindre.
I Hjalmarssonsförslag försäkrar man sig om att äldre med låga inkomster ska ha
råd att betala, genom att inkomstrelateraavgiñema. En annanmodell, som ska
behandlasi omrâdesstudienav äldreomsorg,tillämpas i Sandviken.Den innebär
personlig omvård t.ex. hygien, påklädnadoch hematt kommunen skiljer
sjukvård som kostar den enskilde en låg fast avgift per månad oavsett behov
eller inkomst, och servicet.ex. inköp, städningoch måltider som debiterasen
timavgiñ som är avseddatt ligga närmarekostnaderna.
På det sättet görs en åtskillnad mellan grundläggandebehov som subventioneras
for alla, och behov som den enskilde själv kan klara och som därför i högre grad
belastasmed avgifter. Denna gräns kan ibland naturligtvis vara svår att dra.

2.4 Forsknings- och utvärderingsstudier

av primärvård

Olika slag av valmöjligheter
Fritt val av läkare fannsmed i 1983 års hälso och sjukvårdslag.Först 1991 kom
en principdeklaration från Landstingsförbundets 31. Den innehåller en
uppmaningtill landstingenatt verka för ett fritt val
av läkare, vårdcentral eller
sjukhus.
Möjligheten att välja vårdcentral infördes i Stockholmsläns landsting 1988,I
Matteus vårdcentral börjades 1977 ett experimentmed att låta patienternavälja
läkare Öhrming 1990. Detta föranleddevårdcentralenatt skaffa fler läkare, for
att kunnaerbjuda läkare i önskadomfattning.
Dennaöversikt bygger i huvudsak Saltman1992
som när dennautredning
påbörjadeskunde betraktassom en auktoritativ studie valmöjlighetssystem
av
inom primärvård. Saltmanhar utöver dennaskrift tillsammansmed
von Otter i
flera studier undersökt potentialenfor valmöjligheter inom vården.
Om man går till ett sjukhus är det i praktiken svårareatt välja läkare Saltman,
s
33. Saltmanbedömer s 36 att man i Sverigedrivit patienternasinflytande
längst av de ländersomjámförts; Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien,
Frankrike, Nederländernaoch Tyskland. Ett problem
som uppstått där man
samtidigt strävat efter kostnadssänkningaroch valfrihet är att
man valt kontrakt
mellanadministration och producenter,Detta har i praktiken minskat patienternas möjligheter att påverka s 37.
Saltmanskiljer
logistisk och klinisk påverkan.Med logistisk påverkan
avses
möjligheten att bedömaväntetider och att välja vårdproducent. Med klinisk
påverkan avsesmöjligheten att påverka
processennär väl en behandlinginletts.
Det viktigaste skälettill att erbjudavalmöjlighet är att patienternaföredrar
att
kunna välja s 75. Om resurserföljer patienternasval så görs producenterna
dessutomansvarigainfor patienternas 79,81. Ett viktigt skäl för valfrihet
är att
redanbegränsadöverströmning av patienter mellanvårdgivare har
stora finansiella effekter
en producent. Eftersom intäkterna typiskt baserarsig genomsnittskostnaderoch dessavanligen är betydligt över marginalkostnadernaså
är de marginella patienternade som man tjänar pengar på,
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Förlossningsvårdär en verksamhetdär det finns flera kliniskt godtagbara alternativ. I Stockholm valde under 1988 och 1989 ungefär 15 procent av kvinnorna
ett annat sjukhus än det de tillhörde. Det faktum att resurserföljde kvinnornas
val av klinik påverkadeläkarnasoch sjukhusensbeteendes 63. Ett exempel var
att ett sjukhus som förlorat mödrar investeradei utrustning för att kunna erbjuda
andra former av förlossning.
Patienter kan välja mera än idag
En av Saltmansviktigaste teser är att det inte är så märkvärdigt att patienter
väljer mer själv. Patienter klarar detta. Saltmanredogör för ett videobaserat
hjälpmedelforatt låta patienter ta större del i den kliniska beslutsprocessen
rörande behandlingenav dem självas 67. Poängenär enligt att Saltman att
patienter i långt högre utsträckning än vad som tidigare gjorts kan beredas
möjlighet att själva delta i beslut.Det är därför organisatoriska och politiska
hinder snarareän behandlingsrelateradesom håller tillbaka valmöjligheter. Ett
exempel är att det blir allt vanligare att äldre patienter har synpunkter sitt
omhändertagande,bådebeträffandeden medicinskadelen av omvårdnadenmen
ocksåandra aspekter av omvårdnadenförknippade med boendet s 68.
Saltmanförsöker ocksåvederläggaföreställningen att patientensutbildningsnivå
eller yrke skulle ha en avgörandebetydelseför förmågan att utöva valfrihet och
att detta i praktiken skulle innebäraatt personermed låg utbilningsnivå eller
okvaliñcerade arbeteninte skulle kunna välja. Saltman referar studier som visar
att fattigalågutbildade är lika villiga eller kompetenta att välja vård som välbeställdavälutbildade. Problemet är snarareatt de medelklassdomieradeyrkesgrupper som styr beslutsfattandetinom vården är ovilliga att betrakta kraven
som befogade s 72.
En annanintressantpoäng är att patienter tenderar att välja rätt även om de
saknarsystematiskinformation om behandlingsresultat.En studie av Luñ et.al.
1990 visar att amerikanskapatienter oñare valde sjukhus medbättre resultat
ocheller sjukhus med medicinskforskning och utbildning s 76. Om det senare
entydigt skulle vara en fördel för patiententorde dock vara en öppen fråga. Författarna spekulerari att patienternai valet av sjukhus och specialistkan ha konsulterat sin allmänpraktiserandeläkare. Liknande iakttagelser har gjorts för
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skolor. Detta påståendeär egentligeninte såförvånande om man tror att det
finns observerbarastatuskaraktäristika som samvarierarmed verkliga resultat.
Bättre information till patienter
Trots att patienterklarar sig långt med litet information bedömerSaltmanatt det
vore fördelaktigt med mer korrekt information, Det är också viktigt vem som får
makten över informationsproduktionen. Det är knappastså att patienter och
läkaretablissemanghar sammaintressenav vilken information
som skall spridas.
Därför FöreslårSaltmanatt ett oberoendeoffentligt informationsinstitut skapas.
I Sverigeoch utomlandsproducerasmängderav information for beslutsfattare
som skulle vara intressant.Sedan 1988producerastex statistik med väntetider
for olika typer av behandling.Det skulle inte behövakosta någraorimliga
summor att göra dennatyp av information mer tillgänglig s 85. Väntetider år nämligen en mycket intressantfaktor för patientendå denneskall välja. Men även
information om läkare bör göras tillgängliga tex ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet,antal patienterpå en allmänläkareslista osv. Det är ocksåviktigt att
fram relevantaresultatdata. Vad ett resultat är i olika sammanhangär naturligtvis
inte självklart.
Effekter på kostnader och prestationsbaserad ersättning
Den andraviktiga tesenär att valfrihet inte nödvändigtvis behöver leda till ökade
kostnader, Ett exempelkommer från en amerikanskmyndighet meduppgift
att
finansieradialysverksamhetgav patienter en kontant återbåring
om de sökte en
mindre kostsamklinik. Han ger också ett exempeldär cancerpatienterföredrog
att dö hemma.Då skulle kostnadernaför vården sjunka
med idag.
Inom vårdendiskuteras idag for- och nackdelarmed prestationsbaseradersättning. För att kunnavälja lämpliga utformningar av prestationsbaseradeersättningar som undviker problemen behövsgod kännedomderaseffekter. Den främsta fördelen med prestationsbaseradersättning är att den kan ge incitament till
hushållningmed resurser. Erfarenheterinom vård Anell 1992, 35 visar också
s
att den kan ha stora effekter. Såhar t.ex. vårdtider och utnyttjandet av tester har
sjunkit. Vidare har mindre kostnadskravandevårdformer i primärvård, hemsjukvård och vårdhem ersatt mer kostsammavårdformer sjukhus.Ibland,
men inte
alltid, har man uppnått dessaresultat utan att kvaliteten verkar ha försämrats.
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De viktigaste nackdelarnaär väl kända. Erfarenheternafrån bådedet amerikanska systemetmed ersättning per prestation från försäkringsbolagen,men också
den svenskatandvårdsförsäkringen,är attför många behandlingar görs och att
behövliga behandlingar görs onödigt kostsamt.Problemensammanhängermed
de informationsproblem som finns inbyggda i ett systemdär en tredje part finansierar vården,vilket är fallet både i privat forsäkringsfinansieradvård och de
offentliga systemeni Sverige. I dessasystemär det vårdproducentenläkaren
som vet mest om vilken vård patientenbehöver. I ett systemmed prestationsbaseradersättningkan därför en tendenstill överproduktion uppstå. Saltmans 79
menar dock att dessakonsekvenserkan undvikas genom att samhälletsätter
övre gränserför vad behandlingarfår kosta och att ersättningar per prestation
balanserasmed andra betalningar.
Enligt förslaget till husläkarlagprop. 199293160 skall ersättningentill husläkarna bestå av en fast ersättningper individ, som en husläkareåtagit sig att ta
ansvarför, och en ersättning per besök i form av patientavgiñ ocheller en besöksersättningsom betalasav huvudmannen.Ersättningsnivåernafastställs av
respektive sjukvårdshuvudman.I propositionstextenbetonasbehovet av kostnadskontroll s 48. Inga bestämdaslutsatserdras om den optimala balansen
mellan ersättning per capita och per prestation, Däremot dras slutsatsenatt man
bör ha ett blandat system. Det föreslåsockså att ersättningenper capita bör
ligga

ca 70-80%.

Ett ersättningssystemblir dock aldrig bättre än den underliggandebeskrivningen
av prestationerna.Helst bör därför dessabeskrivaverkliga vårdresultat. Detta
kan dock potentiellt vara mycket kostsamt varför man i praktiken tvingas anvanda enklare information och uppfoljningsmetoder.I husläkarpropositionen
betonasdärför behovet av att utveckla systemenfor kvalitetssäkring.
En större del av resurserinom primärvårdenän idag bör därför vara prestationsbaseradoch resurserbör följa patientensval. Detta är också innebördenav intentionerna bakom den nya husläkarlagen.Sålänge prestationsbeskrivningarnainte
utvecklats mer än idag bör dock de prestationsbaseradeersättningarnabegränsas
för att balanserade negativaeffekterna i form av snedvridenproduktionsprioritering. Riktlinjerna i husläkarpropositioneninnebärdärför att en del av ersättning-

arna inom primärvårdenskall relaterastill demografiskaförhållanden. Ålder utgör därvid en viktig faktor som påverkarbehovet av läkarvård. Vårdcentralenhusläkarenbör dessutomha incitament att även åta sig personermed behov
av stöd medicinskt, psykologiskt och socialt.
Salrmansprogram
I sin bok drar Saltmanföljande slutsatserför politiken.
- Sverigebör fortsätta att verka för ett valsystemdär resurserföljer patientens
val.
- En förutsättning för god decentraliseringär att det samtidigt sker en centralisering av normbildning, överblick och uppföljning och utvärdering.
- Patienter kan välja. Men de behöverbättre information om väntetider och behandlingsresultathos olika vårdgivare.
- Det behövs ett riksomfattandeutvärderingsprogram.
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3 Sammanfattning

av områdesstudiema

3.1 Skola
De kommuner vilkas skolvalsystemstuderatsnärmarei skolstudien är Arboga,
Göteborg, Linköping, Nacka och Stockholm. Dessavalsystemför skolor startade under 1992. Flera kommer igång hösten 1993.
Information om rätten att välja och skolornas kvalitet
Alla kommuner som studeratshar i broschyrer informerat om valmöjligheten och
vilka skolor föräldrarna kan välja mellan.Dessakommuner planerar också mer
information om alternativen.Detta arbete sker parallellt med skolornas arbete
med att finna lämpliga proñleringar d.v.s. pedagogiskinriktning.
Den enda kommunen som som redan nu fattat beslut om att informera om resulstandardprovoch betygsgenomsnittär Stockholm. Nacka avser genomtat
föra en undersökning av hur föräldrar och elever uppfattar t.ex. skolornas förmåga att förmedla kunskap.
Brukarinjlytande
De flesta kommuner arbetar vidare med de traditionella fora som finns for brukarkontakt i skolan, nämligenföräldramöten och kvartssamtal.Arboga har i en
särskild enkät till sexåringsföräldrarfrågat om derasönskemål skolan. Stockholm har genomfört en serieinfonnationsmöten om skolval och skolornas inriktmng.
Nya ersättningsførmer
Alla kommuner som studeratsoch som tillämpar valmöjlighetssystemhar gjort
skolor eller rektorsområdentill resultatenheter,innebärandeatt de har befogenhet att förändra sin resursanvändning.Dessakommuner har också regler för ersättningtill skolor som innebär att en del av resursernaföljer elevensval.
Man kan urskilja två extremalägen; Nacka och Vaxholm har maximala elevbieller nära friskolebidraget 85 °o. Stockholm och Arboga
drag som ligger
har för kommunensegna skolor valt ett elevbidrag motsvarandegenomsnitts
50-60 %. Dessaskillnader beror
kostnader för lärare, läromedel som ligger
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främst
i vilken grad lokalkostnaderingår i elevbidragen.I båda konstruktionema behåller man medelcentralt for att utjämna kostnaderför t.ex. elevermed
särskilda svårigheter.
Det finns en känsligbalansmellan att kunnadra genereradeöverskott och
att
låta skolor användaöverskotten fritt. Skolchefeni Arboga kan framtida
se
incitamentsproblemom man konsekvent drar helaöverskottet.
Nyetablering och nedläggning
Antalet nya friskolor är än sålänge begränsat,men det växer snabbt.Villkoren
för nyetablering är idag goda. En statlig utredning Fristående skolor Bidrag
och elevavgifter SOUl
föreslog, grundval av kostnadsberäkningarfor
friståendeskolor, att friskolebidragen skulle vara högst 75 procent kommunav
ers genomsnittkostnaderför en elev. Idag har en friståendeskola rätt till 85 procent. I flera av de studeradekommunernahar ocksåfristående skolor etablerats
det senasteåret. I några fall har skolor som kommunen avsett lägga
ner etablerats som friståendeskolor.
Effekter på kostnader
Två cheñjänstemänLinköping och Arboga
anseratt de nya ersättningsforrnerna lett till sänktakostnader. Detta uppgesbero att skolledningar har tätt ett
större intresse för att användaresursermer sparsamti det nya systemet.
Flera kommuner har genomfört besparingari sambandmed införandet valav
möjligheten och elevbidragen.I Linköping uppger
man att kostnadernasänkts
med 15 procent två och i Nacka med 9 procent.
Effekter på kvalitet
Ingen av de studeradekommunernahar ännu genomfört uppföljning eller
en
utvärdering av kvalitet. I Nacka planerasbåde en uppföljning och utvärdering.
en
I de studeradekommunernahar mångaskolor börjat arbetamed proñlering.
Som framgick i översikten av forskningslitteratur kan detta väntas ha positiv
en
kvaliteten i skolorna. I Nacka har besparingarnalett till att antalet

effekt

specialläraresom bl.a. undervisarbarn med lässvårigheter minskat.
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Segregeringsrisker
till följd av valmöjligheEtt fåtal exempel begynnandesegregeringstendenser
hyreshusområdevalt
föräldrar
i
har
Nacka
ornrådesstudiema.
I
ett
finns
i
tema
föräldrarna i villautsträckning
villaområde
i
än
större
en skola i ett närbeläget
Stockholm
har
hyreshusområdet.
I
områdetvalt till skolani
man observeratett
liknande exempel. Statistiskt underlag för att bedömasegregeringseifektersaknas än sålänge.
Segregeringkan dock ta lång tid att utvecklas. Därför är det svårt att bedöma
vad som skulle kunna hända sikt. I de flesta kommuner som startat har än så
länge en liten men ökande andelelever valt andraskolor i Stockholm upp till 18
ett nytt stadium. Ett skäl till att risken
procent av alla elever som skull börja
för ökad segregeringkan vara liten, är den förtur för närboendesom finns inskriven i skollagen.Den innebär att de elever som i det tidigare systemetskulle
ha tilldelats en plats i en skola nu har företräde vid överinskrivning.
3.2 Barnomsorg
I dennaområdesstudiestuderasMalmö, Helsingborg och Svalöv. Malmö och
Helsingborg valdes som exempel kommuner med valmöjlighetssystemmedan
Svalöv är ett exempel en kommun som utan ett sådantsystemändåuppvisar
föräldrakooperativ.
en relativt hög andelprivata daghemplatserfrämst
Information om rätten att välja och daghemmenskvalitet
För information om rätten att välja och vilka alternativ som finns förlitar sig alla
tre kommuner den muntliga information som ges av bamomsorgsansvariga
när föräldrar vänder sig till kommunen för att anmälasitt barn till barnomsorgskön. I Helsingborg förmedlas alla platser av kommunen.I Malmö och Svalöv
kan föräldrarna dessutomställa sig i kö direkt hos de privata daghemmen.
Malmö och Helsingborg förbereder information om daghemmenspedagogiska
inriktning.
Alla tre kommuner har i viss utsträckning arbetat med enkäter för att undersöka
föräldras tillfredställelse med barnomsorgen.Ingen kommun har informerat
systematisktom resultatenav dessaundersökningar.
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Brukarirzflylarzde
Utöver möten och samtalmedföräldrar har man inga särskildametoderfor att
underlätta brukarinflytande.
Nya ersáttningsfornzer
Barnomsorgendrivs i resultatenheteri Malmö och Helsingborg men inte i Svalöv. Resultatenheternakan variera i storlek men innehålleroñast
mer än ett daghem. I Svalöv budgeteras sedvanligtsätt. I Helsingborg ersättsresultatenheterna genom en barnomsorgspeng per barn. Dessabelopp varierar mellande
lokala nämnderna,men avsikten är att storleken barnomsorgspengenskall bli
den sammai helakommunen.Barnomsorgspengenskall dock
vara lika for såväl
kommunala som privata daghemi bådeMalmö och Helsingborg. I Svalöv erhåller de privata daghemmenett belopp motsvarandestatsbidragenoch ett lokalbidrag. Detta täcker bara en del av kostnaderna.I övrigt skall kostnadernatäckas
av avgifter.
I Helsingborg betalades1992lokalhyror vid sidan om bidraget.Under 1993är
det meningenatt mera resurserskall fördelas genom platsbidraget.Meningen är
dock att kommunen även fortsättningsvis behåller resursercentralt for barn med
särskildabehov. När man nu arbetarmeddetaljernai ersättningsreglernafor
platsbidrag är frågor om fördelning av medelfor hyror och barn med särskilda
behov svåra. I Malmö vill politikerna att en del av hyran skall ligga i platsbidraget.
Ingen av kommunernahar ännu sålängenågon schablonfor hantering överav
och underskott.
Nyetablering och nedläggning
I både Malmö och Helsingborg antogs efter det senastevalet ett
program for
valfrihet där målet var att nå en andelalternativ barnomsorg 25 procent.
Svalöv har inget motsvarandemål.
För att uppnå detta arbetar man i Malmö och Helsingborg med ett valmöjlighetssystembl.a. beståendeav ett bidragssystembarnomsorgspeng och information om profilering. För att underlätta nyetableringhar bådeMalmö och
Helsingborg dessutomerbjudit utbildning i företagandeoch erbjudit
nya entre-
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prenörer tjänstledighet. Helsingborg erbjuder dessutomoch ekonomisk och
juridisk rådgivning. Svalöv uppmuntrar nyetablering.
Idag kan föräldrar i bådeMalmö och Helsingborg välja privata alternativ. I
Helsingborg och Svalöv var i november 1992 16 procent av platsernai privat
regi. I Helsingborg är som mest 50 procent av platsernai en stadsdelprivata. I
Malmö är 13 procent av platsernaprivata.
Effekter på kostnader ochpå kvalitet
kostnader och kvalitet saknasfor de studerade
Uppgiñer om effekter
kommunerna.
Segregeringsrisker
I både Helsingborg och Malmö har mångaföräldrar som hañ sinabarn i kö till
kommunalbarnomsorgvalt att låta barn komma till privata daghem.Många
föräldrar som redan hañ barn i kommunalbarnomsorghar också sökt sig till
privata alternativ. Tjänstemännensbedömningär dock att de flesta söker sig till
nära hemmet.Ingen av de intervjuade
tjänstemännennämner spontant risken for segregering.
alternativ som ligger rimligt

3.3 Äldreomsorg
I dennaområdesstudiestuderashemtjänsteni tre kommuner Nacka, Helsingborg, och Sandviken.Nacka och Helsingborg valdes for att de redan har vissa
erfarenheterav att arbeta med valmöjligheter. Sandvikenvaldes for att de
bedömsha kommit långt i sitt sätt att arbeta medde äldres inflytande sin
hemtjänstinom ett egenregi-system.
Information om rätten att välja och alternativens egenskaper,och
brukarinflytande
Nacka har infört ett checksystemsom innebäratt äldre som kan och vill erbjuds
möjlighet att välja att köpa olika delar av sin hemtjänstfrån ett flertal privata
företag, godkända av kommunen.För den som inte kan eller vill erbjuds konventionell kommunal hemtjänst.Checkenberäknaskosta kommunen 220 krtimme
och 20 kronor administration av
varav 200 kr är ersättningentill producenten
checksystemet.Hemtjänstassistentenbeslutar om den enskildeshjälpbehov och
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därmedhur mångaentimmescheckarden enskilde är berättigad till. Kommunen
informerar om valmöjligheteni en broschyr som sändstill alla hushåll i Nacka
som har eller söker hemtjänst.Hittills har ca hälften av nytillkommande hemtjänstbrukarevalt checksystemet.
Valmöjlighetssystemeti Helsingborg bygger

att ett antal servicenämnder
stadsdelsnivåupphandlartjänster från olika vårdproducenter, kommunalaeller
privata. En tjänsteman,motsvarandehemtjänstassistenten,
beslutar om den
enskildeshjälpbehovi termer av antal timmar för en viss period. Bland de
kontrakterade producenternaväljer sedanden enskildebrukaren sin
egen
vårdgivare. Kommunen informerar de hemtjänstsökandemuntligt
om de olika
producenterna.
Systemeti Sandvikenbygger en uppdelning av hemtjänsti
en personlig
omvårdnadsdelbestånde av t.ex. hemsjukvård,hygien eller påklädning
som
kostar den enskilde 100 kr i månadenoavsett behovsnivåoch inkomst, och
en
servicedelsom innehåller städning,måltidsservice,inköp m.m.
som debiteras
med en timavgiñ
50 kr eller 200 kr beroende slag av tjänst. Den enskilde
garanterasdock att kunna behållaen inkomst
minst 3286 kr per månad.
Kommunen informerar om detta systemmuntligt när brukare söker hjälp, vid
möten men ocksåi en broschyr.
För dem som väljer checksystemeti Nacka torde möjligheten att påverka sin
egentjänst ha ökat, Förutsatt att den konventionella hemtjänsteninte försämras
såfår ingen sämreservice eller valmöjlighet genom att checksystemettillförs. I
Helsingborg torde också valmöjligheternaha ökat. Där inskränksvalet till de
producenter som den lokala servicenämndenhar upphandlat.I Sandvikenhar
inte syftet varit att öka möjligheten att välja mellan olika producenter, Istället har
den enskildegivits relativt stora möjligheter att påverka innehålleti sin
hemtjänst.
Avgifter och ersättningar till producenterna
I Nacka blir konsekvensenav checksystemetatt den enskildeproducentenfår

en
200 kr per timme. Den enskildebrukaren betalade 1992 en enhets365 kr per månad oberoendeav inkomst och behovsnivå.I Helsingborg

ersättning
avgift

ersätts producenteni enlighet med ett entreprenadavtalsom också garanterar

en
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minimiersättning oavsett hur mycket den enskildeentreprenörentas i anspråk av
de äldre. Den enskilde brukaren betalar en avgift som är inkomstrelaterad men
oberoendeav behovsnivå.Den lägsta månadsavgiftenär 140 kr och den högsta
har
är 625 kr. Dessaavgifter täcker idag ca 3 % av kostnaderna.I Sandviken
personlig
innebär att behov av
man närmat sig ett slag av prisdiiferentiering som
omvårdnad subventionerasmer än städningoch annanboservice. Gränsen mellan
vad som är omvårdnadoch servicekan i vissa fall vara svår att dra.
Nyetablering och nedläggning
Checksystemeti Nacka begränsarinte etableringav nya hemtjänstforetag.Det
enda som krävs är kommunenstillstånd att lösa hemtjänstcheckarna.I Helsingborg har tre privata vårdbolag etablerats.Där begränsasmöjligheten till
nyetableringav att en ny entreprenör måsteerhålla ett entreprenadavtalmed
kommunen.
Effekter på kostnader
Det saknasidag ett bra underlag for att bedömadessasystemseffekter på komiNacka ger det inga incitamunenskostnader. Som checksystemetär utformat
med bättre serkonkurrera
leverantörer
ment till priskonkurrens.Däremot kan
vice, t.ex. att bjuda mer för varje check. Det skulle sikt kunna leda till högre
effektivitet. Helsingborgssystemetkan eventuellt ge lägre kostnader vid själva
upphandlingstidpunkten,men där riskerar garantiemaom en årlig ersättning att
bli kostsam. I Sandvikenkan kombinationen av taxesystemetoch brukarinflytandet ledatill lägre kostnader. Brukarinflytandet i sig torde dock i forsta hand ge
bättre brukartillfredställelse.
Effekter på kvalitet
Det saknasidag grunder för att bedöma förändringar i verksamheternaskvalitet.
Sandvikenhar gjort en brukarenkät. Vare sig Nacka, Helsingborg eller Sandviken har ännu gjort någon mer systematiskutvärdering av systemen.Däremot har
uppföljningar planerats.
Segregeringsrisker
att systemen
I de kommuner som studeratshar saknastecken som tyder
inkomstdiskriminering.
eller
skulle medföra risker för ökad segregering
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3.4 Primärvård
Denna områdesstudiebehandlartre vårdcentraleri tre kommuner i landstingi
Syd- och Västsverige.Därmed behandlaslandsting som tillsammanshar en
befolkning
ca 3 miljoner. Studienframhåller att förutsättningarnafor vårdcentraler inom dessalandsting inte är likformiga. Därför måsteallmännapåståendenom verksamheteni dessalandstingtolkas med reservationenatt
undantagkan förekomma.
Information om rätten att välja och allernativens egenskaper
I dessalandsting har man olika sätt informerat medborgarnaom att de har
rätt att välja vårdcentral. Detta följer Landstingsförbundetsrekommendationfrån
1989.I de studeraderegionernahar landstingendessutomsträvat efter att möjliggöra fria val av vårdgivare över landstingsgränserna.Informationen förmedlas
bådedirekt till patienter tex via broschyreroch affischer, men ocksåvia personalen.Personalenhar dock knappastnågot stort incitament att informera vårdsökandeom derasrätt att vända sig till alternativavårdgivare då detta sikt
skulle kunnapåverkaden egna vårdcentralensekonomi negativt.
Informationen till medborgarnaom valmöjligheteninskränker sig till upplysningen att man har rätt att välja. Landstingeninformerar inte om egenskaperhos
vårdcentralernaeller deraspersonal.
Användningen av valmöjligl1elerz
Utredaren av vårdcentralernahar i allmänhetinte själv hañ tillgång till data som
beskriver överströmning av patienterfrån en vårdgivare till en annan.Från Malmö har finns dock siffror som visar att enstakavårdcentralervinner eller förlorar upptill 20 procent läkarbesökfrån ett år till ett annat. I fallet då en vårdcentral förlorat 20 procent av besökarnahade en ny vårdcentral öppnats i närheten. Bortsett från Malmö verkar dock inte landstingenha någonlättillgänglig statistik på överströmningmellan det egnalandstingetsvårdcentraler. De tjänstemän som intervjuatshävdar att:
Överströmningenmellan landstingets
egnavårdcentraler är liten.
patientDe
och
betalningsströmmarna
går till försäkringskasseanslutna
stora
privatläkare i centralorternaMalmö och Göteborg. Detta sammanhängertroligen
med att dessapatienterförlägger sinaläkarbesöki anslutningtill arbetsplatsen.
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Därmed förlorar deras lokala vårdcentralpresumtivapatienter. Även denna
ström är liten i förhållandetill det totala antalet besök. Dessaöverströmningsdata tyder dock

att det kan finnas en önskan att

byta vårdcentral.

Ersättningar till producenterna
I de landsting som studeratsär vårdcentralernafortfarande budgetstyrda,dvs
resurserföljer inte patienterinom landstingen.Däremot omfördelas pengar
mellan landstingenom en invånarei ett landstingsöker vård i ett annnat landsting. I Älvsborgs läns landsting införs under 1993 ett systemmed prestationsbaseradersättning motsvarandeca 20 - 30 procent av de totala kostnaderna.
Nyetablering och nedläggning
Landstingenkan inte sägasuppmuntra nyetableringav fristående läkare eller
vårdcentraler.Det är dock viktigt att framhålla att man nu sedanvalet 1991 avvaktat vad husläkarreformenkan komma att betydafor landstingenoch vårdcentralema. Eñersom förslaget innebär att alla medborgarei princip skall vara listade hos en bestämdläkare. Förslaget innebärockså att husläkarenfor varje patient förfogar över ett visst belopp, kapiteringsersättningen,som i genomsnitt väntas täcka kostnadernaför dennapersonsvård.
I dennaområdesstudiestuderades brukarinjlylande. Effekter på kostnader
inte
och kvalitet studeradesinte heller. I arbetet med undersökningen
någratendensertill segregering.
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4 Sammanfattning

och slutsatser

Allmänna förutsättningar
Innan de övergripanderesultatenfrån våra områdesstudierpresenterasså ska
någraallmännaförutsättningar pekasut. Det är viktigt att komma ihåg att möjligheten att välja betraktassom värdefull även om den inte används.Idag är dock
kunskapenom hur dennavalmöjlighet värderasliten.
Det är ocksåviktigt att komma ihåg att det finns möjligheter välja producenteri
mångakommuner och landsting även om dessainte skapatnågot valmöjlighetssystem.Många kommunerhar t.ex. en stor andelforäldrakooperativa daghem
utan att de har ett valmöjlighetssystemi den mening som valts i dennarapport
for barnomsorg.
Brukarnas kännedomom rätten att välja och altemativens egenskaper
I de kommuneroch landsting som studeratsoch där man infört valmöjlighetssystem, har man for alla tjänster börjat informera brukarna att de har rätt och
möjlighet att välja mellanolika producenter. Stockholmslänslandsting har låtit
göra en studie av i vilken utsträckning som invånarnaär medvetnaom möjligheten att välja vårdcentral. Studienvisade att endastca 50 procent av invånarnai
länet kändetill dennarätt. Detta är den endastudie har funnit
av hur många
som är medvetnaom att de har rätt att välja.
Vi har ocksåfunnit att brukarna anservalmöjligheten värdefull och att de i växandeutsträckning användersig av den. Totalt sett är det dock fortfarande
som
utnyttjar den. Det finns emellertid enstakaexempel att möjligheten att välja
fått stora effekter for enskilda producenter.I Malmö finns exempel vårdcentraler som bådeförlorat och vunnit upp till 20 procent patienter.
Information till brukarna om alternativensegenskapersaknasidag nästanhelt.
studerathar än sålängegivit sina brukare systematisk
information om producenterseller tjänsterskvalitetsegenskaper.I bästafall finns
Ingen av de kommuner

forteckningar av skolors läge och profilering. Det sammanhängerförmodligen
med att man i de flesta kommuner fortfarande saknarriktlinjer eller policies för
vilken kvalitetsinfonnation som man skatillhandahålla.
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I Stockholm har skolförvaltningen utarbetat en informationspolicy för skolor.
uppgifter om resursförbrukning, genomsnittliga
Den innehållerbl.a. krav
klasstorlekar, genomsnittsbetygoch resultat centrala prov. För övrigt är det
endasti ett litet fåtal fall

funnit ansatsertill systematiskakvalitetsundersök-

ningar. En undersökningav småbarnsföraldrarsbarnomsorgsvali Stockholm,
fann att 73 procent av de intervjuade föräldrarna var missnöjdamed kommunens
information om barnomsorgsalternativ,vilket kan tyda

att brukare önskar mer

information om alternativen.
Offentligt tillhandahålleninformation om alternativensegenskapertill brukarna
ar önskvard. Skälen är främst att det är först när resultatmått spridsoch jämförs
som producenternakan får tydliga signalerom vad som skiljer dem från de producenter som är battre. Detta ar en viktig förutsättning för kvalitetskonkurrens
Samtidigt kan brukarnassökandeefter alternativ underlättas och baseras
korrekta fakta.
Behovet av information grundar sig inte i första hand att medborgarnaskulle
vara oförmögna att finna bra alternativ. I översikten av forskning och utvärdering presenterasstudier som visar att brukare kan välja även med lite information. Vi har funnit två studier som tyder
att brukare klarar att finna bra producenter av tjänster ävenutan systematiskkvalitetsinformation Dessaexempel
kommer från sjukvård och skola. En av dessastudier visar att det, i mosatstill en
utbredd föreställning, tom. är tveksamt om lågutbildade skulle ha svårareän
högutbildade att välja skickliga läkare. Ett skäl till detta kan ha varit att de användesin allmänläkaresom rådgivarevid val av andra läkare. Den andravisar att
föräldrar i Skottland, troligen genom att användastatus och rykte, valde från
skolor med genomsnittligt sämregenomsnittsbetygtill skolor med högre.
Av detta kan slutsatsendras att mer information inte alltid är bättre. Det är viktigt att ha en välgrundad uppfattning om vilken information som brukare behöannat sätt än genom offentlig informationsspridver och som de inte kan
ocksåviktigt
valet
ning. Det är
att
av tidpunkt och spridningsvägväljs att informationen når brukaren i rätt behovssituation.
Dessainformationsbehovoch de lämpligastesättenatt möta dem varierar mellan
olika vård- och omsorgsformer. Massiv spridning av broschyrer om val inom
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primärvård berör förmodligen bara en del av befolkningenvid en viss tidpunkt.
Inom äldreomsorgenkan dessutominformationsbehovetbehövakompletteras
med en ombudsfunktion, att en hemtjänstassistenteller motsvarande,som
hjälper de äldre som behöver det, i valet och utformningen av kraven

produ-

centerna.
Brukarinflyltrnde
I områdesstudiernahar

funnit exempel nya strategierfor att ta reda
brukaresönskemålom tjänstensinnehåll. De flesta tjänstemänhänvisartill etableradefora for kommunikation med brukarna, tex föräldramöten. Det är inte
heller säkert att alla brukare vill användamer tid till att påverka en verksamhet.
En studie av småbarnsföräldrari Stockholm visade att dessainte var intresserade
av att medverkai verksamhetenvid daghemmetmen att de ville ha insyn. Däremot ville de kunna vara
Formerna for att ta reda

daghemmetom barnet hadenågot problem.
föräldrars önskemålbör därför vara flexibla och i allmänhetkräva småinsatserfrån brukaren. Den form som vanligenväljs inom
barnomsorgoch primärvård är enkla enkäterför exempel se områdesstudierna.
För mångaformer av tjänster kan inflytande

tjänstensutformning vara den
viktigaste formen av valfrihet. I omsorg om äldre och förståndshandikappade
kan därför en fokusering möjligheten att välja mellanproducenterriskera att
leda till att andra,för de berörda, viktiga kvalitetsdimensionerforsummas.I
en
undersökningav äldresprioritering av kvalitetsegenskaperfann
man att äldre ansåg att kontinuitet och kompetenshos personalen
var viktigare än inflytande.
Våra områdesstudiertyder också att prioriteringen rätten att välja produav
cent lett till att andrakvalitetsaspekterhamnati skymundan.Det yttrar sig t.ex.
genom att kommuner som utvecklat valmöjlighetsmodellersällanutvecklat nya
former för brukarinflytande. Det yttrar sig också genom att arbetet med att
konkretisera kvalitetskrav och kriterier för uppföljning och utvärdering inte
kommit sålångt.
Nya sätt att ersättaproducenter
Det sätt vilket man utformar nya regler för ersättningtill producenterkan i
hög grad påverkaincitament till nyetablering,kostnadseffektivitet och kvalitetsforbättring. Amerikanskaerfarenheterav vårdhemfor äldre visar tex att utformningen av ersättningentill vårdhem kan ha stor betydelserfor vilka resultat
som
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nås. Mot den bakgrundenär det av stor vikt att knytningen mellanresultat och
ersättning görs
ett genomtänkt sätt.
Eñersom erfarenheternainom dessaområden än så länge är begränsadeär det
ocksåviktigt att följa de erfarenhetersom görs. För skola och barnomsorg, där
enskildakommuner konstruerat nya regler for ersättningtill producenter i valfunnit två extremlägen.Det ena innebäratt man gör
elev- eller platsbidragetså stort som möjligt, det andra att man behålleren relativt större del for att kunna utjämna förutsättningar for exempelvislokalkostnamöjlighetssystemen,har

der och individer med särskildabehov.
En viktig del av reglernaär ersättningenfor lokalkostnader.Ett idealt systembör
ta hänsyntill att lokaler kostar olika mycket i olika kommundelar samtidigt som
det ger incitament att hushållamed lokaler. Vi har funnit två extremalösningar
som tenderar att försumma endera.Om man ger lika stor ersättningför lokaler
till alla, så gynnasde verksamhetersom ligger i kommundelar medlägst
hyresnivåerotillbörligt. Om man å andrasidan behåller resursercentralt för att
täcka hyreskostnader,såminskar man istället incitamentet att hushållamed lokaler.
För att minskadessaproblem har någrakommuner sett över sina lokalhyror för
att ta bort omotiverade hyresskillnader.Ett sätt att bådedifferentiera ersättningarna och samtidigt ge ett hushållningsincitametfås om alla får en ersättning motsvarandede lägsta lokalkostnadernai kommunenplus t.ex. 10 procent av
mellanskillnadenupp till de högsta lokalkostnaderna,varefter resten90 procent
fördelas efter faktiska lokalkostnader.
Nyetablering och nedläggning
En förutsättning för att nya valmöjligheter skall uppstå är att det inte finns oönskade hinder for etablering. Ett sådanthinder kan vara att producenterersätts
ett sätt som diskriminerar mot nyetablering.Rätten för friståendeskolor att erhålla offentlig finansieringhar underlättat etablering av nya skolor, Inom barnoch äldreomsorgenfinns ingen motsvaranderätt till offentlig finansieringav privata producenter och där är också etableringsvillkorenoña kärvare Socialdepanementet 1992. På dessaområdenhar kommuner i praktiken ensamrättatt
bestämmaom nyetablering.För friståendeskolor hävdartjänstemäninom den
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kommunalaförvaltningen att villkoren är för generösaoch att de kan bli kostnadsdrivandeför kommuner.
Nyetablering kan men behöverinte alltid ledatill större variation i utbudet.
Erfarenheterfrån barnomsorgenvisar att de flesta nyetableradedaghemmeni
alternativadriftsformer tillämpar en pedagogik som liknar den
som användsi
offentliga daghem. Nyetableringen skolområdethar varit mest intensiv och
har där också lett till större variation.
En förutsättning för att frigöra resurserför bättre alternativ är att de producenter
som brukarna väljer bort läggsned. I Skottland där man haft ett valmöjlighetssystemför skolor sedan1981hade man 1990 inte i något fall lyckats
åstadkommaen nedläggning av en offentlig skola med vikande elevunderlag.
Effekter på kostnader
Våra studier bekräftar föreställningenatt det blir småeffekter
producenternas
beteendeom inte decentraliseringav befogenhetatt förändra resursanvändning
åtföljs av att resurser följer brukarnasval. Nästan alla kommuner
som inför
valmöjligheter har först gjort producenternatill resultatenhetermedvarierande
grad av självständighet.Flera ansvarigatjänstemän
uppger att de observeratbesparingaroch omprioriteringar till följd av förändringar i ersättningssystemeni
riktning mot prestationsersättning.
I några fall har nivån

ersättningartill producenter satts en sådannivå att
sänktakostnader kunnat uppnås.Vi har barai enstakafall funnit uppgifter
om
storleksordningen dessabesparingar.Nackas skolor
uppges ha sparat 9 procent ett år och Linköpings skolor 15 procent tvâ år.
Ett problem när regler for ersättningtill producenterskall utformas är hur överoch underskott skall hanteras.Om man under en övergångstidtillåter sig
att dra
överskott från de producenter som lyckas sänkakostnadernamest,

minskar
man incitament för besparingari framtiden. Samtidigt kan för stora belöningar
verka stötandeoch leda till snedvridandeincitament. Sänktakostnader kan
t.ex.
bero tidigare misskötseleller oönskadekvalitetsnedragningar.Kommuner
eller landsting bör därför tidigt göra utfästelserom begränsadebelöningarför
besparingar.
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En invändning som ibland resesmot valmöjligheter är att dessakan leda till kostnadsökningar.Denna invändningresesnu mot systemetfor bidrag till fristående
skolor. De skäl som man då pekar är att enhetsersättningarkan hamna for
höga nivåer. Det kan då leda till en överetableringav skolkapacitet samtidigt
som kommunensegna skolor blir ståendemed personaloch lokaler som man
åtminstone kort sikt tvingas underutnyttja. Statenbör därför vara försiktig
med att etablerarättigheter till offentliga medel,i likhet med friskolelagen,

för

höga nivåer.
Inom hela vården diskuterasidag för- och nackdelarmed prestationsbaserade
ersättningar. Erfarenhetervisar att dessakan ge stora effekter som ökad produktivitet, minskadeköer etc. Om inte prestationernabeskrivs korrekt finns det i ett
prestationsbaseratersättningssystemdock risker for överutnyttjande, dels för att
läkare får incitament att behandlaför ofta, delsför att de for en given diagnos
gör behandlingenonödigt kostsamsamtidigt som patienter får incitament att
önska sig mer. Skälet till detta är att läkarnahar ett infonnationsövertag i
beslutet om omfattningen av behandlingarna.Det är därför kostsamt att styra
resursanvändningeninom vården.
För att hanteradessaproblem har man i husläkarsystemetprop. 199293: 160
föreslagit att prestationsbaseradersättningarinte skall utgöra mer än ca 20-30 %
av husläkarenstotala ersättning.Restenca 70-80 % skall utgöras av en ersättning per capita som kan göras beroendeav exempelvisålder hos patienterna.
Även vårdcentralerbör därför ersättas ett sätt som balanserarmellan prestationsersättningoch individersättning.Vid utfommingen av individersättningen
bör även demografiskaoch socialahänsyntas.
Effekter på kvalitet
Det är viktigt att skilja två sätt vilket tjänstenskvalitet kan förbättras i ett
valmöjlighetssystem.Även om ingen producent förbättrar sin kvalitet såkan en
en bättre eller mer passandetjänst genom att välja en alternativ producent. Utöver detta kan ett fungerandevalmöjlighetssystemleda till kvaenskild brukare

litetskonkurrens.
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Det är dock viktigt att förstå att valmöjligheter i sig inte räcker for att nå bättre
kvalitet. Både brukare och producenternamåstedessutom kunskap om vilka
producenter som är bättre och

vilket sätt de är det. Först då kan brukare välja
ett bättre alternativ och producenterkan försöka imitera och överträffa de producenter som föredras av brukarna.Därför är det viktigt att goda resultatmått
sprids och jämförs.

I områdesstudiernaav skola har observeratatt ett första steg för mångaskolor
är att försöka formulera en egen pedagogiskinriktning eller profilering av skolan. Amerikanska studier som refererasi forsknings- och utvärderingsöversikten
hävdarockså att framgångsrikaskolor ofta karaktäriserasav en tydlig profil,
enighetoch engagemangkring det gemensammasyftet. Arbetet med att profilera
sig kan i många fall leda till att medarbetarnablir mer medvetnaom olika
kvalitetsdimensioneroch brukaresönskemål.
Vi har inte funnit försök att i Sverigefölja upp om sänktakostnaderlett till förändradkvalitet. Däremot har ñmnit studier refererade i översikterna av både
skolor och barnstugor som visar att de som förbrukar mer resurserinte systematiskt når bättre resultat. Ett undantagär barn med särskildabehov i daghemi socialt utsatta områden.
Det kan också vara svårt for producenter att förändra sig, så att de blir mer
attraktiva, om for brukaren väsentligakvalitetsdimensioner är påverkbara.En
observationfrån studier av val till skolor i Skottland är att de skäl som föräldrar
uppger till att de väljer en annanskola är sådanasom är svåra att påverka för
den skola man väljer bort, tex farlig resvägeller olämpliga kamrater.
Segregerirzg
I områdesstudiernahar frågat tjänstemänom de märkt några tecken att
införandet av valmöjligheter lett till ökad segregering.Vi har dock inte i intervjuerna fastslagit en definition av begreppetsegregering.I sociologisk litteratur
t.ex. OlssonHon 1992 definierassegregeringsom en frivillig eller ofrivillig
processsom leder till att befolkningsgrupperseparerasifrån varandra, Det kan
ske grundval av social status, inkomst eller tillhörighet till ras eller etnisk
grupp el. dyl, En separationkan naturligtvis vara bådeönskadoch oönskad
beroende när den uppstår och vem man frågar.
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I vardagsspråketförknippas segregeringvanligtvis med en oönskad åtskillnad.
Ett exempel åtskillnad som kan vara oönskad,skulle vara om individer som
redan var priviligierade, t.ex. inkomstmässigt,i kraft av sina inkomster kunde
söka sig till sammaskola och därigenomskulle kunnaförstärka sin priviligierade
ställning, Vad som är önskad eller oönskad åtskillnadi skolansvärld är dock inte
alltid självklart. Det har t.ex. ansettsokontroversiellt att ha elitskolor för idrott
och musik medanmotsvarandeskolor for svenskaeller matematik väckt
motstånd.
Risken for ökad segregeringtill följd av valmöjligheterverkar mer allvarlig för
skolor och barnomsorg än för äldreomsorgoch primärvård. Skälet till detta är
att användningenav skola och barnomsorgsker i grupp och att resultatensom
uppnåsi stor utsträckning är beroendeav gruppen.Därför kan det finnas anledning för brukaren att fastavikt vid vilken grupp denneskall delta varfor valet
av lärare eller daghemspersonalblir bara en komponent i valet, Konsumtionen av
äldreomsorgoch primärvård sker däremot individuellt vilket gör att brukaren
kan koncentrerasig producentensskicklighet och bemötande.
Risken för ökad segregeringtorde vara störst i tätortsområdenmed hög andel
låginkomsttagareoch eller hög andelinvandrare.Erfarenheter från Skottland visar att just i sådanaområdenförlorar skolor flest elever. I våra ornrådesstudier
till
har funnit påståendenom, och enstakaexempelpå, segregeringstendenser
följd av införandet av valmöjligheter. Samtidigt motverkaseventuella segregeringstendenserav ett starkt önskemål,som observeratbåde för barnomsorg
och skola, om att producentenskall finnasi närheten.Därför finns det anledning
att ha handlingsberedskapför skolor och daghemdär segregeringstendenser
börjar visa sig.
I områdesstudienom skolor uppger två kommuner att de har sett tendensertill
ökad segregeringi sinaskolor. I områdesstudienav barnomsorg har dock inga
motsvarandetendenserobserverats.I en studie av Stockholmsfciräldrarsom
refererasi översikten av forsknings- och utvärderingslitteratur fann man inte att
föräldrar spontant uppgav att de valde ett visst daghemför att det skulle finnas
lämpligare kamrater där.
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Valmöjligheter kan dock minskaden segregeringsom redanfinns till följd
av boendemönster.Det kan t.ex. ske om eleverfrån ett område med stor andel
låginkomsttagareges möjlighet att
i en skola i ett bostadsområdehöginkomsttagare.
Ett antal omständigheterpåverkar om valmöjligheter leder till ökad segregering
eller En är om olika skolor tillåts ta ut olika avgifter. Att skolavgiñer kan leda
till ökad segregeringär uppenbart.Idag är dock möjligheten för offentliga och
friståendeskolor att ta ut avgifter begränsadei lagen. En
annanär i vilken
utsträckning lärare kan och vill byta skolor.
Om möjlighet att välja skola eller daghemskulle ledatill omfattandeomflyttningar av bam finns risken att detta drabbarskolor eller daghemmed hög andelbam
till föräldrar med låg inkomst eller utbildning. I förlängningenskulle det kunna
leda till att sådanaskolor får svårt att behållabam. Detta kan ledatill ökade
kvalitetsskillnader mellan skolor och daghem.En sådaneffekt sägsockså ha
observeratsi en utvärdering av det skotskavalmöjlighetssystemet. Om
personalenå andra sidan i första handväljer skola med hänsyntill arbetsklimatet
och ledningensförmåga att erbjuda en stimulerandemiljö, såbehöver det inte
nödvändigtvisleda till utarmning av verksamheteri låginkomstområden.
Om en fungerandekvalitetskonkurrens utvecklaskan
man därför räkna med att
de verksamhetersom väljs bort läggs ned och att genomsnittskvaliteten de
återståendeblir högre. Det är därför inte säkert att valmöjlighet leder till ökade
kvalitetsskillnader.
I våra områdesstudierav primärvård och äldreomsorghar inte funnit tendenser till ökad segregering.Det har dock saknatstillförlitlig statistik för att göra en
god bedömning av effektema. Däremot är det inte svårt att föreställa sig utvecklingsscenarierinom t.ex. äldreomsorgdär individer medhögre pensioner
skulle kunnaefterfråga exklusiva boendefonner.
Avgifter
Förutom inom den offentliga skolan förekommer avgiñer inom alla de områden
som studerar.Gemensamtför dessaavgifter är att de ligger
nivåer under de
faktiska kostnaderna.Syftet med detta avsnitt är att peka några funktioner
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hos avgiñer. Kan man t.ex. förändra avgifter att högre avgiñsfinansieringsgrad nås utan att målen om rättvisa och solidaritet hotas
l ett marknadssystemtillskrivs priser olika funktioner. Priset säges:
1 Bära information om kostnadernafor, men också konsumenternasvärdering
av, tjänstenvaran.
2 Om priset avspeglarkostnadensåkommer också tjänstenvaran att fördelas till
de konsumentersom värderar tjänstenvaran högre än kostnaden.Priset säges
därför ransoneratjänstenvaran.
3 Prissystemetlöser då också finansieringsproblemet.
Det finns dock ett viktigt problem som prissystemetinte löser. Prissystemet
garanterar inte nödvändigtvis en rättvis fördelning. Därför subventionerasolika
tjänster i olika hög grad genom de offentliga systemen.Ett annat motiv till subventioner, som är förknippat med fordelningsmål,är förekomsten av behov som
samhälletav sociala skäl vill tvinga
ex. skolan, eller uppmuntra ex. vård
finner dessabehov lika angesjälvainte
de
tillfredställa,
individer att
aven om
lagna.
Utöver rättvisemotivenkan det finnas olika marknadsmisslyckandensom medför
att tjänsten i ett marknadsekonomisktsystem tillhandahållsi en samhällsekonomiskt önskvärd omfattning. För t.ex. smittskydd och förebyggandevård kan
subventioneringvara önskvärdfor att motverka att dessatjänster annarsskulle
konsumerasi en samhällsekonomisktfor liten omfattning.
Kommuners möjligheter att välja avgifter begränsasi praktiken både av kommunallagenoch av speciallagstiñningsom t.ex. socialtjänstlagen.Likställighetsprincipen kräver t.ex. lika avgifter för kommunensinvånare,om inte objektiva
skillnader föreligger.
Om en kommun av fördelningsskälväljer att sätta en låg avgift som är lika för
alla måstedennakostnad finansieras något annat sätt, t.ex. genom skatter.
Många kommuner väljer istället att göra avgiften inkomstrelaterad.Fördelen
med inkomstrelateradeavgiñer är att en större del av kostnadernakan täckas
och att behovet av skattefinansieringi motsvarandemånblir mindre Nackdelen
är att man då skapar en sorts marginalskatteeffekt.
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Här följer några exempel

hur graden av avgiñsfinansieringkan ökas utan att
detta nödvändigtvis hotar välfärdsmålen.Inom barnomsorgeni Rimbo i Norrtälje
kommun har man prövat att låta föräldrar betalamindre när de får en tjänst som
det kostar kommunen mindre att tillhandahålla.Idén bygger att man kan spara
personaloch lokaler om mångaföräldrar enbartanlitar daghemmetunder en del
av dagen.Poängenär därför att låta föräldrar som bara använderbarnomsorg
deltid, och därför kostar kommunenbetydligt mindre, en avsevärt lägre avgiñ.
En självklar utgångspunkt för avgiñsättning inom äldreomsorgär att ingen skall
utestängasfrån grundläggandeomsorg grund av låg inkomst. Däremot är det
inte självklart att pensionärermed höga inkomster skall kunna sin städning
subventioneradmed upp till 90 procent av skattemedel.De avgiftsprinciper som
kan tillämpas för att nå bådegrundläggandetrygghet och en större självñnansiering av tjänster av mindre grundläggandekaraktär är inkomstrelateringoch diñerentiering av avgifter med avseende

tjänstensinnehåll. I Sandvikenhar man
detta sätt differentierat avgifterna så att grundläggandeomvårdnadsbehov

maximalt kostar 100 kronor i månaden,medanstädningkan kosta upp till 200
kronor i timmen.
Förslag
En av de viktigaste iakttagelsernai vår rapport är frånvaron av saklig information till brukare om olika producentersoch tjänstersegenskaper.Detta trots att
det i en del kommuner och landstingändåproducerassådaninformation för internt bruk. Därför tror att det är angelägetatt tillstånd rekommendationer
om vilken typ av information offentliga huvudmänbör tillhandahålla.Sådanarekommendationer skulle kunnautarbetasav berörda statliga myndigheteri samarbete med kommuner och landsting.
En annaniakttagelse i vår rapport är att ersättningsvillkorenför alternativa producenterinom barn- och äldreomsorg,men även primärvård, varierar mycket
och att de kan verka avskräckandeför nyetablering.Det vore därför värdefullt
att utreda möjligheten att underlätta nyetableringinom äldre- och barnomsorg
genom en förändrad lagstiftning, som i likhet med fñskolelagen och husläkarlagen, skulle ge privata daghemoch äldreomsorgsproducenterrätt att del av
kommuners resurser. Ett förslag med innebördberedsnär detta skrivs i

48

Socialdepartementeti sambandmed arbetet med en ny barnomsorgslag.I arbetet
med en ny Socialtjänstlagförbereds ett förlag som skall underlätta for äldre att
erhålla äldreomsorg i andrakommuner en den egna hemkommunen.
Det finns ett behov av riktlinjer för hur producenterska ersättas.Kommunförbundet 1992 har redan utformat sådanarekommendationerför skolan.Ett
liknade behov av riktlinjer finns for barn- och äldreomsorgen.
Det är genomgåendesvårt att bedöma effekterna kostnader för enskilda
produktionsenheteroch hela verksamheteri kommuner och landsting av förändringar av olika slag.Det vore mycket värdefullt om riktlinjer for kostnadsredovisning för exempelvisresultatenheterkunde utarbetasför att underlätta
jämförelser inom och mellan kommuner. Det är både en viktig förutsättning för
att konkurrenter skall kunna bedömaom de tillåts konkurrera med kommuner
information från medborglika villkor, och en legitimt krav
effektivt.
bedrivs
are som vill bedöma om kommunensverksamheter
och landsting

Det är av stor vikt att de komplicerade segregeringsprocesser
som valmöjlighetsoch landstings
kommuners
till
följs
och
upphov
kan
komma
att
att ge
systemen
vidtagna motåtgärderstuderas Den allvarligaste risken med valmöjligheter är
tendensensom redanobserverati några fall att vissaskolor eller daghem
drabbasav flykt av svensktalandeeller högpresterandebarn och ungdomar, Det
är mycket viktigt att kommuner och tillsynsmyndigheterhar den information och
handlingsberedskapsom krävs för att i tid upptäcka och motverka sådana
tendenser.
Kommunernasoch landstingenskostnader skulle kunna sänkasgenomen forändrad avgiñsfinansiering.Kommunförbundethar presenteraten modell för
barnomsorg och presenterarinom kort cn uy modell Föräldreomsorg.Dessa
modeller innebär att avgifterna i högre utsträckning än idag relaterastill kostnader. Detta ger brukarna incitament att välja bort aspekter av tjänster som de inte
värderar tillräckligt högt. Samtidigt görs avgifterna inkomstrelatcradevilket är
nödvändigt för att säkra målet att familjer och individer med låga inkomster ska
ha råd att användatjänsten.I avgiñsmodellenför äldreomsorgentas också hänsyn till omfattningen av behoven, att avgiften inte ökar i takt med kostnaderna
om en individ har ett stort behov.
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En fördel med dessaförslag är att brukarna ges tydligare information
om när en
variant av en tjänst kostar mera än en annanvariant. Försöken med
nya avgifter
bör fortlöpande följas upp for att ge kunskaper
om vilka avgiñsformer som blir
framgångsrikai att öka graden av avgiñsfmansieringutan negativafordelningskonsekvenser.
I inledningentill denna rapport påpekadesdet att det är viktigt att ha helhets
en
syn på förutsättningarna för att nå målen bakom strävandenaefter ökade valmöjligheter. I ett fortsatt arbete med att åstadkommamöjligheter for
att nå en ökad
och mer effektiv behovstillfredställelsei välfardspolitiken måstestyrmedlen
nationell och lokal nivå integreras.Dessastyrmedelär t.ex. lagstiftning;kommuners och landstingslokala regler, inriktning och avgränsningav myndighetsutövande uppgiñer, ersättning till producenteroch information till brukare
om
olika producenter o.s.v. Det är genom ett samlat
grepp som överlappningenav
politiska mål och möjligheter kan överblickasoch lämpliga kombinationer
av
styrmedelväljas.
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5 Områdesstudie:

Skolor

av Roger Pyddoke, Statskontoret
Inledning
Enligt en enkät publiceradi Kommunaktuellt nr 11993 var det 7 kommuner som
infört valmöjligheter eller kundval till skolan under 1992. Av dessaharjag intervjuat Två av dem börjar i praktiken först under 1993.För dessakommuner
är intervjuerna kortfattade. Däremot harjag funnit ytterligare 3 kommuner där
man infört valmöjligheter.
Den första utgångspunktenför våra områdesstudierär att brukare måstekänna
till rätten att välja och alternativensegenskaperom valfriheten skall ett reellt
innehåll. I dennaområdesstudieharjag frågat tjänstemäninom skolförvaltningen
om hur deraskommuner informerat sinabrukare. För att bedömaom informationen gått fram och om rätten att välja har utnyttjats har jag frågat om sådan
statistik. Jag har särskilt frågat om de uppmärksammatsegregeringstendenser.
Vår andra utgångspunkt är att pengar måstefölja brukamas val om det skall
uppståincitament till kvalitetsförbättringar och besparingar.Jag har därför frågat
tjänstemännenom de infört resultatenheteroch sökt dokumenteraom pengar
följer brukamasval.Ingen av de intervjuade kommunernahar gjort några systematiska försök att följa upp kostnader.Däremot har några av kommunerna
gjort olika försök att bedömakvalitet.
En gemensamförutsättning som gäller för alla kommuner är att de är skyldiga
att betala85 procent av genomsnittskostnadenför kommunensgrundskoleelever
till godkända friståendeskolor. En annangemensamförutsättning är att komi en närbelägenskola. Detta krav gäller
munen måstegaranterabarn rätten att
dock

de friståendeskolorna.
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Linköping,
telefonintervju med Diana Torenstam den 1410 och 22 och Dan Ekenstiema
32 och 13
Information
Linköping informeradeinför höstterminen 1992i ett brev med valblankett föräldrar om möjligheten att välja skola. Det leddetill att 46
av ca 12.000valde att

,

byta skola. Av dessa46 har några bytt bostad. Inför valet till höstterminen 1993
har bam- ochg ungdomsnämndeninformerat om rätten att välja skola och de
olika skolornas eventuellaprofileringar i en 24 sidig broschyr. Skolorna har i den
oña formulerat en vilja till profilering. Diskussion förs
om att användat.ex.
nyckeltal for att informera om skolornas profilering och kvalitet. Än så längehar
man inte kunnat finna normer för vilka mått som i så fall bör användas.
Ersättningsform
Linköping använderfrån och med 1993 ett bidragssystemmed stadievis

normeradersättningi enlighetmed kommunförbundetsmodell Kommunförbundet
1992. I Linköping innebärdet att ca 60 procent av totalkostnademaföljer
elevendirekt, men att ytterligare resurser, beroende
fördelastill skolorna.

t.ex. lokalkostnader,

Skolverksamhetenbedrivs i 44 resultatenheter.Man gjorde redantidigt erfarenheten att det fanns ett större intresseför att följa
upp kostnader när ersättningen
betaladesut per elev istället för genom anslagper skola.
Under 1992och 1993 har man sparat ca 50 miljoner årligen i
en skolbudget som
1992uppgick till 589 miljoner kronor. Det torde innebäraatt
man under en tvåårsperiod sparat ca 15 procent av skolkostnadema.
Nyetablering ochfristående skolor
Tre skolor awecklades i juni 1992. Två av dessaåteruppstårhösten 1993
som
friståendeskolor. Dessahar i stor utsträckning lockat till sig elever
som skulle
gått i dessaskolor om de drivits vidare i kommunal regi. Sedantidigare finns två
friståendeskolor.
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Segregering
Inför höstterminen 1993 har endast0,7 procent av elevernautnyttjat valmöjligheten och erhållit plats i annankommunal skola. Om även kommunensmusikklasser och friståendeskolor inkluderas valde 5,2 procent en annan skola. Därför
Ekenstiema hävdar att
saknasunderlag för att bedömasegregeringstendenser.
det är närhetentill skolan som verkar ha störst betydelseför valet av skola.
genom att lägga
I Linköping har man försökt möta segregeringstendenser
socialt
i
ligger
tungt bostadsområde.
attraktiva musikklasseri skolor som
ett
Detta uppgesha en lugnande inverkan skolorna.

Nacka kommun,
telefonintervju med Ulla Fält den 1410-1992 och Ulf Berg 222-1992
Valmöjligheter
Nacka kommun lät inför innevarandeläsårföräldrar välja skola om ett barn
skulle påbörja ett nytt läsår.För att informera föräldrarna om vilka skolor som
finns skickade skolförvaltningen ut en broschyr som presenteradeskolorna.
Fält har i sina kontakter med föräldrar och skolpersonalfått intrycket att Föräldrar uppskattat möjligheten att välja. Däremot har inte mångaföräldrar valt att
byta skola. Inför hösten 1993 har 9 procent av de blivande förstaklassamaoch 8
procent av de blivande sjundeklassamavalt en annanskola än den närmaste.Det
innebär att ungefär lika mångaforstaklassarevalde annanskola i år medanantalet sjundeklassaresom valt annanskola fördubblats.
Information och uppföljning
Nacka informerade om valet inför hösten 1993 i en ambitös 24 sidig broschyr
där valmöjlighetssystemetoch skolorna presenteras.Beträffande förutsättningarna kan a följande noteras:
a Om inte alla som önskar komma till en viss skola prioriteras de närboendei
första hand. I andra hand kommer elever med särskildabehov.
b Om man önskar en skola utanför kommunen accepterasdetta förutsatt att
dennaskola accepterarNacka kommuns ersättning per elev.
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c Barn med särskildabehov har enligt skollagen paragraf2 rätt till särskild hänsyn. Det innebär att kommunenåtar sig att centralt bära eventuellaextra kostnader som detta kan innebära.
De alternativ som erbjuds presenterasi broschyrenmed korta texter. Skolornas
profilering varierar. Det finns exempel inriktning
åldersblandadeklasser,
möjlighet till datorutbildning, och där finns också en särskildmusikskola.
Under 1993 avserkommunengenomföra en serviceundersökningdär föräldrar
och elever skall tillfrågas om hur man uppfattar skolansförmåga att förmedla
kunskaperoch färdigheter, personal,inre och yttre miljö
m.m.
BrukarinIytande
Sätten att låta föräldrar påverka är i ston föräldramöten och kvartssamtal.
Kommunen och skolornaordnar dock i varierandeutsträckning ytterligare
aktiviteter och som möten och öppethus.
Ersättningsførm
Systemetför att betalaskolor utgår ifrån lagen om friskolor
som innebär att en
friskola har rätt att disponera85 procent av de genomsnittligakostnadernaför
skolverksamheti en kommun. Därför har Nacka kommun valt att låta motsvarande resurser,genom en skolpeng,följa eleversval även inom kommunen. 15
procent reserverassåledesför gemensammakostnader som skolstyrelse,ledning
och för att kunna stödja elevermed särskildabehov
En förutsättning för att skolorna skall kunna disponeramedel själva är att skolorna sedan l januari 1992 är resultatenheter.
Under kommunenarbetar förnärvarandemed en budget

som innebär ca 9 procents kostandssänkningjämfört med 1991. Det innebär att elevbidragenocksåi
motsvarandemån är lägre. Dessabesparingarhar i första handrealiserats
genom
att klasstorlekamahar ökats. Nacka har dock ocksåminskat antalet speciallärare
vilket kan ha lett till att barn med särskildabehov inte får
sammahjälp som tidigare. I vilken mån det verkligen är så vet man dock
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Segregering
På någraställen i Nacka där villaområden gränsartill hyreshusområdenfinns
skolor som ligger nära varandrai respektive område.Där har man observerat att
flera elever önskar komma till skolan i villaområdet. En eventuell överströmning
hindras dock av kravet

att närboendeelever har förtur och det begränsade

antaletplatser.

Vaxholms kommun,
telefonintervju medBritt Sandelin,skolchef vid högstadieskolani Vaxholm, den
1610 och besök den 2810
I Vaxholm finns idag ca 760 grundskoleelever.Dessafördelar sig fem skolor.
En lågstadieskola,två där det ñnns bådelåg- och mellanstadium,en där det bara
ñnns mellanstadiumoch en högstadieskola.Hösten 1993 väntas också en fristående skola starta. Den kommer att drivas av en lärare, som redanansökt och blivit godkänd av skolverket. Trots att kommuneninte befinner sig i någon
omedelbarfinansiellkris har man målet att sparaminst 20 procent

5 år.

Valmöjligheter
I Vaxholms kommun har man informerat invånareom att de har rätt att uttrycka
önskemålom skola. Kommunen har redan tidigare försökt tillgodose de få fall
där föräldrar uttryck sådanaönskemål.
Den stora valfrihetsreformendrar dock inte igång förrän inför läsåret 199394 då
alla föräldrar erbjuds möjlighet att välja skola for sinabam. Därefter avser man
att valet skall göras vid ingångtill ett nytt stadium.
Den nya valfriheten skulle presenterasi en broschyr som skall ut till föräldrar
under 1992. Vidare anordnasinformationskvällarför familjernavid de olika
skolorna. Vid övereñerfrågantill en viss skola kommer de elever som bor nära
att prioriteras. Vidare kommer Nämndenför utbildning och skola att ha rätt att
placeraelever med särskildabehov i skolan. Utöver detta är det meningenatt
välja vilka elever den vill anta. Det kommer att vara
möjligt att välja skolor utanför kommunenförutsatt att dessaaccepterarVax-

skolledningensjälv skall
holms skolpeng.
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Brukarizzjlytarzde
Sandelinanser att skolledningenvid högstadieskolanhar bra kontakt med Hemoch skola föreningen. Hon vill dock gärna inbjuda olika intressenteratt ha synpunkter
skolansverksamhet.
Uppföljning och information
Inom skoladministrationenfunderar man för närvarande

hur man skall inforföräldrar
olika
de
skolornasresultat.
Ett
exempel
är att man avser inmera
om
formera om att högstadieskolanhar bättre resultat i matematik än riksgenomsnittet. För närvarandefinns dock inga konkreta planer

vare sig hur skolor

skall utvärderas.
Ersättningsform
Den nya valfriheten avsesbygga

en skolpeng som innebär att man strävat att i
såhög utsträckning som möjligt låta kommunensskolresurserfölja elevernatill
respektive skola. Konkret betyder det att skolpengenutgörs av ett genomsnitt av
kostnadernafor varje stadium. I detta ingår lärarlöner, hyror, övrig personal,
måltider, läromedel. I Vaxholm utgör skolmåltidsverksamhetenen egen resultatenhet.Skolorna betalarockså än sålänge ett bidrag
3 procent av bruttokostnadernaminus hyrornatill en central serviceenhet.Vaxholm har försökt reducera
skillnader i tex hyreskostnadergenom utjämna hyrorna mellan skolor.
En del resurser behållsocksåcentralt for ett sk resurscentrumsom skall innehålla Skolläkare,kurator, psykolog, elevassistenteroch andra gemensamma
resurserfor att stödjaelevermed särskildabehov. Vidare arbetar man för att
fram en person som kan lösa vissa gemensammaskolfrågor.
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Göteborg,
intervju med Stig Kelmeling den 1610-1992 och 32 samt Lars Hansson den
162-1993 kompletterad med dokumentation om Göteborgs kommunfullmäktiges beslut om skolpengsystem.
Valmöjligheter
I Göteborg tillämpar man från hösten 1992 ett skolpengssystem,vilket innebar
att föräldrar inför nya stadierväljer skola. Målet är att förstärka elevensoch föräldrarnasmöjlighet att välja skola. Skolorna skall sedanutvecklas till självstyrande enheterdär föräldrar och elever ges ett större inflytande.
Kommunen har presenteratvalmöjligheteni en broschyr, Därutöver har stadsskyldighet att informera föräldrarna om rätten att välja
skola, vilka alternativ som finns och hur valet går till. För att underlätta valet
arbetar skolorna med att presenterasin pedagogiskainriktning och profilering.

delsnämndenSDN

Litet av profilering har kommit igång.
Idag går relativt mångaelever i fristående skolor i Göteborg. Av innerstadsbarnen är det ca 15 procent.
EliSälllillgál/Ofnl
I Göteborgs kommun tillämpas ett skolpengssystemför kommunensegna skolor.
Skolpengenär avseddatt täcka alla kostnader for en elev med undantagför lokaler och resurserför elevermed handikappeller andra särskildabehov. De
senareresursernabehållscentralt för att en utjämning av olika förutsättningar
skall kunna göras.
Skolpengenär idag ca 65 procent av de totala kostnadernaför en elev i grundskolan, Den följer alltid elevenom denneväljer en skola utanför den egna stadsvilket belopp som följer eleven mellan
delen.Däremot avgör stadsdelsnämnde
skolor inom sammastadsdel.
Avsikten är att skolpengsystemetskall likställa fristående skolor med kommunens övriga skolor. Några av de friståendeskolorna har i remissvarframhållit att
lokalkostnadernakan bli ett problem. De flesta av demverkar dock klara av
lokalkostnadernainom skolpengsbeloppet,
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Nyetablering och nedläggning
Det finns idag 12 friståendeskolor i Göteborg varav 4 etableratsdet senaste
året. Till hösten 1993 startar ett flertal nya friskolor. En del
pga. att nedläggning av den kommunalaskolan i området har diskuterats.
Segregering
Valsystemet har succesivtutvecklats under läsåret 199293. Fullt ut skall det
fungera från och medhöstterminen 1993.Till höstterminen 1992 fick 150 elever
sinaönskemål uppfyllda. När dessaintervjuer gjordes saknadesdet statistik från
de genomförda valen inför hösttenninen.Därför saknasockså möjligheter
att
bedömasegregeringstendenser.

Arboga kommun,
telefonintervju med Per Thorstenssonden 211
Valmöjligheter
Arboga kommun lät under våren 1992 föräldrar till barn
som skulle börja i forsta
klass höstterminen 1992 välja till vilken av de 8 lågstadieskolor
som de ville
skicka sinabarn till. Av dessaligger 5 i tätorten medan3 styckenligger
ca en mil
utanför tätorten. I Arboga finns för närvarandeinga friståendeskolor eller planer
att starta sådana.Kommunen informerade i februari 1992 i tidningsannonser
sina medborgareom dennavalmöjlighet. Av de 165barnenvalde föräldrar till 10
barn en annanskola än den som de annarsskulle blivit placerade Samtliga
dessabarn fick också plats i den valda skolan. Om det skulle uppståkö till
en
skola skall enligt skollagende närmastboendebarnen i första hand. Valmöjligheten omfattar ännu inte de övriga stadiema.
Ett syñe med valmöjligheten är att stimuleraskolorna till profilering. Thorstensson anser att skolorna i allmänhetbefinner sig i inledningenav arbetetmed att
utforma egna profiler. Dessaprofiler skall presenterasi den katalog kommunen
avser sändaut i februari 1993.I ett exempel en skola som kommit lite längre
har man valt att bli en miljöskola. Andra exempelär
en skola som satsar
naturstudier och en skola som satsar boken i centrum.
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En grund för skolornas arbetemed profilering är dock en uppsättning gemensammakrav som formulerats i ett av kommunenupprättat uppdragsdokument.
gruppstorlekar, skolluncher, läromedel etc.
bl.a. krav
Där formuleras krav
Information och uppföljning
Beträffande informationen om skolorna så arbetar dessamed sina presentationer
för skolbroschyrensom avsesspridastill föräldrar i februari 1993.Det finns inga
att informera om resultat som tex genomsnitt
skolkfrekvens.

planer

centralprov eller

Brukarinjlytande
Innan man går vidare och utvidgar valmöjligheten till att gälla även mellan- och
högstadiet så har Arboga kommun velat undersökavilka önskemålforäldar har.
Kommunen arbetar därför med en enkät som skall ut till alla föräldrar som
har sexåringarunder 1993.
Ersättningsform
Resursernafördelas enligt den modell som man tagit fram i kommunförbundets
projekt. I Arboga innebär det att skolorna disponerarett elevbidrag motsvarande
58 procent av de genomsnittliga kostnadernaför en elev. Kommunen behåller
bl.a. resursermotsvarandeövergripandeadministrationoch skolskjutsar. Även
sköts centralt. Varje rektorsområde utgör en
skolbespisningsverksamheten
begränsadrörelsefrihet.De disponerar i princip
relativt
med
resultatenhet,dock
lärarresursenoch lokalerna.Trots den begränsadefriheten har den ändå lett till
ett nytt kostnadsmedvetandesom redan innevarande lett till besparingar motsvarandeen miljon kronor i skolorgartisationen.

Stockholm,
telefonintervju med Lars Hallberg den 311-1992, Eva Ros infonnationschef 221993 Monica Ason-Gustavsson33-1993
Valmojlighet
Redan inför höstterminen 1992 erbjöds föräldrar i Stockholm att välja skola för
sina bam. Inför hösten 1993 informeras föräldrar mer systematisktom rätten att
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välja skola. I Stockholm finns för närvarandeett 20 tal friståendeskolor varav 45 tillkommit hösten 1992.
Information och uppföljning
Skolforvaltningen har i en informationskataloginformerat om rätten att välja
skola där förtecknas alla skolor
grundskolenivåoch eventuellaprofiler nämns.
Skolorna har också uppmuntrats finansiellt att profilera sig och att informera om
sin profilering i egna broschyrer.
Skolförvaltningen har arbetatmed tre vägar för att informera föräldrar; 1 I en
serie möten kallade Samtal om skolan, i dessahar 2000 föräldrar deltagit 2
Massmedier,3 Broschyrer, bådekommunensoch skolornas egna.
Profileringsarbetet går hand i hand med informationsarbetet.Vid en förfrågning
från kommunens centrala skolkontor uppgav runt 60 procent av skolorna att de
hadefärdigställt en broschyr om skolansarbetsinriktning. Dessahade därför
också fattat något inriktningsbeslut även om beslutetinskränker sig till att fortsätta som förut. Ungefär 25 procent uppgav att de var gång med att formulera inriktningsbeslut och att färdigställainformationsbroschyrer, Slutligen har

ca
15 procent ännu inte kommit igång med vare sig profil- eller informationsarbetet.

Stockholms Skolförvaltning har ocksåbeslutat om en nonn för hur skolor skall
informera om vad de presterar och delvis medvilken kvalitet. Det skall innehålla
en redovisning av vilka budgetmedelsom tilldelats en skola och hur dessaanvänts i termer av lärare, gruppstorlekar och lokaler. Där skall också finnas information om betygsmedeltaloch resultat från standardprov.
Skolornas informationsnorm kompletterasmed

a rapporter från kommunens
egna skolinspektörer. Deras rapporter pekar dock inte ut enskildaskolor varför
de inte kan användassom hjälpmedelför att välja mellanskolor.
Bortsett från de tre skolor med profilutbildning till vilka man redantidigare
kunnat söka sig så har 2780 eleverbegärt plats vid annanskola. Av dessahar
1804 kunnat tas emot. Totalt finns det 45.589 grundskoleeleveri grundskola.
Det är dock bara elever som skulle börja i årkurserna 4 och 7 som erbjöds
välja. Dessa utgör såledesca 15.200.Därmed kan man sägaatt:
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h780
15.200

18 procent valde
annanskola och

1804
15.200

12 procent kunde tas
emot.

Av de elever som valt annanskola är detta i första hand en konsekvensav att
dessaeleverönskat hemspråksklasser.
Brukarinjlytande
Varje skola har en egenbudget och möjlighet att själv bestämmaöver sin verksamhet.För detta ändamålhar varje skola ett beredandeoch rådgivandeorgan;
förvaltningsrådet, där elever, föräldrar och personal finns representerade.
Ersätmingsform
Utgångspunkten är att varje skola utgör en resultatenhetsom har befogenhetatt
besluta om hur den vill användasina egnaresurser.Elevbidrageninnebär att
resursermotsvarandelärarlöner och läromedelföljer elevensval. Detta elevbidrag motsvarar ca 52 procent av de genomsnittliga kostnadernaför en grundskoleelevi Stockholm. Resurserför lokaler och for elever med särskildabehov
fördelas i särskild ordning.
Friskolorna erhållerlagenliga85 procent av genomsnittskostnadenför en grundskoleelev oavsett vilket stadiumdet gäller. Lars Hallberg i Stockholm hävdar att
villkoren for friskolornas lågstadierär förmånliga.
Besparingar
Det är också svårt att bedömaeffekterna
igång ett helt år ännu.

ekonomi, då systemetinte varit

Segregering
I en intervju för SvenskaDagbladetden 241 kommenterar skoldirektören i
Stockholm, Sven-Åke Johanssonsvårighetenatt bedömarisken för segregeringi
skolorna till följd av valmöjligheten såhär:
Vissa tendenserkan man dock se redan nu. Bland annat flyr de svenskaföräldrama med sina barn från de invandrartätaområdena,vilket man kanskeskulle
kunna betrakta som olyckligt. Men man kan ocksåvinkla det från ett annat håll.
De föräldrar som inte har råd att bo annatän i lägenheteri ett stort hyresområde
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kan ändåvälja en skola for sinabarn annat håll. Vilket som är sant eller osant
vet jag inte, det är något som framtiden får utvisa.
Så här skrev en av skolinspektörernai Stockholm.Föräldrar...foredrar att placera sinabarn i skolorna i Spångaoch Bromsten framför Tenstaskolorna.
Dessutom är det i allmänhetde svenska barnen som flyttar till Spångasidan,
vilket ytterligare ökar andelenelevermed annat modersmål än svenskai Tenstaskolorna. Såsker en uttunning av den grupp elever som ska stå for den svenska
språkmiljön i dessainvandrartäta skolor.
Ett statistiskt underlagfor att bedömaeffekter av valmöjligheterna saknasän så
länge.

Helsingborg,
telefonintervju med Gunvor Larsson den 21 1
Helsingborg avser låta föräldrar välja skola infor höstterminen 1993, Det finns
38 kommunala skolor. En fristående skola har fått tillstånd av Skolverket och två
ytterligare är väg. Efter årsskiftet går man ut med en katalog där systemet
och skolorna presenteras.Man arbetarockså med en skolpeng.Detaljernai detta
är dock

fastslagnaän.

Vänersborg,
telefonintervju med Guy Malviker den 14l0
Vänersborg har inte rullat igång med med vare sig valmöjligheteneller det
elevbidraget. Det skall sketill hösten 1993.

nya
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Sammanfattning
Information om rätten att välja och skolornas kvalitet
De första valfrihetssystemensomjag studerat startadeförsöksmässigtinfor höstterminen 1992. Flera kommer igång inför hösten 1993 samtidigt som de första
utvecklats.
Alla de kommuner som studeratsoch som startat ett valmöjlighetssystenthar informerat om rätten att välja skola. Alla dessaplanerarmer omfattande och konkret information om alternativen.Detta arbetesker i samspelmed försöken att
finna lämpliga profileringarcI dessakommuner har upp till 12 procent av eleverna valt och antagits till andraskolor än den närmaste.
Stockholm är enda av de kommuner studerat som redaninformerar föräldrar
om betygsmedeltaloch resultat från standardprov.Nacka avsergenomföra en
serviceundersökningom hur skolorna uppfattas av föräldrar och elever, t.ex.
skolornas förmåga att förmedla kunskap,
Brukarmjlyilarzde
nya exempel brukarinflytandeinom skolan. Arboga har i en
frågat om derasönskemål skolan. Stockholm har
sexåringsföräldrar
enkät till

Jag har funnit

anordnat en serie informationsmöten.
Nya ersättningsformer
Kommuner som har infon eller avser införa valmöjlighetssystemgör ofta först
skolor eller rektorsområdentill resultatenheter.Oña bedömsatt införandet av
resultatenheterleder till större kostnadsmedvetenhet.I två kommuner Linköping och Arboga ansertjänstemänatt ersättningsformenlett till besparingar.
Detta uppgesbero
att skolledningar har fått ett större intresse för att
användaresursereffektivt i det nya systemet.
Alla kommuner som tillämpar valmöjlighetssystemhar ersättningsformersom
innebär att en del av resursernaföljer elevensval. Man kan urskilja två extrema
lägen; maximalt elevbidragoch elevbidrag motsvarandegenomsnittskostnader
for lärare och läromedel. I båda lägen behållsresursercentralt för att utjämna
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skillnader i exempelvislokalkostnader och kostnaderför elever med särskilda
behov.
Det finns en känslig balansmellan att kunnadra genereradeöverskott och att
låta skolor användaöverskotten fritt. Per Thorstenssoni Arboga kan framtida
se
incitamentsproblemom man konsekventdrar helaöverskottet.
Nyetablering och nedläggning
Antalet nya friskolor är än sålängebegränsat.Lars Hallberg i Stockholm hävdar
att villkoren för friskolornas lågstadierär förmånliga. Bortsett från politisk osäkerhet verkar därför inga allvarliga etableringshinderföreligga. I Göteborg och
Linköping har nedlagdakommunalaskolor återuppstått som friskolor vilket i
något fall tvingat kommunen att lägga ner eller dra ner aktiviteterna i andra
skolor.
Effekter på kostnader
Flera kommuner har parallellt med införandet av valmöjligheter och elevbidrag
skolpenggenomfört besparingari skolbudgeten.I Linköping påstår
man att man
under en tvåårsperiod sparat 15 procent och i Nacka säger
man att man sparat 9
procent.
Effekter på kvalitet
I kommuner som infört valmöjligheter har oña mångaskolor börjat arbetamed
profilering. I Nacka har besparingarnalett till att antaletspeciallärareavsedda
att hjälpa elever med t.ex. lässvårigheter minskat. Jag har inte funnit något exempel en genomförd uppföljning eller utvärdering kvalitet. Nacka planerar
av
dock både uppföljning och utvärdering.
Segregeringsrisker
Scgregcringkan ta lång tid att utvecklas.Därför kan observationerefter kort tid
bara ge en antydan om vad som kan komma att hända sikt. Än sålänge är det
elever som väljer en annanskola än den de annarsskulle hamnat De flesta
tjänstemänanserdet därför svårt att bedömaom självaskolvalet tillför eller minskar segregering.Ett skal till att den risken kan minskasär den närhetsprincip
som finns inskriven i skollagen. Den innebär att de elever som i det tidigare
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systemetskulle ha tilldelats en plats i en skola nu har företräde vid överinskrivning.
I Nacka har man funnit någraexempel tendensertill segregeringi ett par
gránsområdenmellan villaområdenoch hyreshusområden.Där har man observeratatt flera elever vill flytta från skolan i hyreshusområdettill skolan i villaområdet än tvärtom. I Stockholm påstårskoldirektören att man observerat en
tendenstill att svenskaföräldrar flyr invandrartätaområden.Ett statistiskt
underlagFör att bedömadetta är riktigt saknasdock än sålänge.
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Översikt av valmöjlighetssystem
hösten 1992

för skolor i några kommuner under

Linköp. Väners. Nacka Vaxh. Göteb. Arboga Stock.
Systemetigång ht93

ht93

Information
om valmöjlighet

-

Överströmning

fá°o

ht92

ht93

ht92

ht92

ht92

Helsbg.
ht93
-

-

Profilering

ca8% -

l50 st

12%

-

nja
60%

Kvalitetsmått nej

planer

nej

planer

Resultatenheter
Elevbidrag

nej
60%

Besparingar

max
85%
9%

max

min
60%

min
58%

vet

vet

15%
Nyetablering 2
Brukarinflytande

l

min
52%

nej

-

4-5

enkät

Noter till tabellen:
max och min avser bidragssystemdär man maximeratde resursersom följer elevenoch
min de system där man behåller en relativt stor del centralt for att utjämna lokala
kostnadsskillnadersom ansesbefogade.
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6 Områdesstudie:

Barnomsorg

av Jan-Inge Lind, Institutet för Ekonomisk Forskning, Lund
med stöd i empirisk insamling av Torun Teumeau och Kerstin Andersson.
1 Inledning och sammanfattning
I dennaområdesstudiehar

studerat tre skånskakommuner Malmö, Helsing-

borg och Svalöv. Tyngdpunkten i studien ligger på de två första där valmölighetssystemfinns. Enligt en enkät publicerad i Kommunaktuellt nr 1 1993 hade 4
kommuner infört valmöjligheter eller kundval till barnomsorgenunder 1992.
Av dessahar vi intervjuat Helsingborg. Vi har dock också funnit att Malmö
genomfört valmöjligheter. Även i kommuner som inte har formella valmöjlighetssystemfinns dock oña valmöjligheter ändå, om än begränsade.Det exempliñeras i vår studie av Svalöv.
Den första utgångspunkenfor våra områdesstudierär att brukare måstekänna
till rätten att välja och alternativensegenskaperom valfriheten skall ett reellt
innehåll. I dennaområdesstudiehar vi frågat tjänstemäninom socialförvaltningen om hur deraskommuner informerat sina bmkare.
Vår andra utgångspunkt är att resursermåstefölja brukarnasval om det skall
uppstå incitamenttill kvalitetsforbättringar och besparingar.Vi har därför frågat
tjänstemänom de infört resultatenheteroch sökt dokumentera om resurser följer
brukarnasval.
Sammanfattning
Malmö och Helsingborg satte eñer valet 1991 som mål att 25 % av barnomsorgen skulle vara i privat regi vid mandatperiodensslut. Svalöv har något motsvarande mål. Idag är 13 % av antalet platser i privat regi i Malmö och drygt 16 %
i Helsingborg och Svalöv. I Helsingborg varier andelenprivata daghem i olika
stadsdelarmellan ca 10 till 50 procent.
Föräldrarna informeras om valmöjligheten när de ringer till kommunens köansvariga. I Helsingborg går de privata förskolorna via kommunenskö och i Malmö har de privata daghemmenegnaköer. Många uppger dock att de får sin information från bekanta.Både i Malmö och Helsingborg pågår arbete med att ta
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fram en profilkatalog över kommunenssamtligadaghemfor att informera föräldrarna om valmöjligheten. De privata daghemmenhar också sin egen marknadsföring, bland annat via informationsblad till närområdena.I Svalöv vänder man
sig direkt till de privata om man vill köa hos dem.
I Helsingborg uppger köansvarig personalatt vissaföräldrar endastköar till privata alternativ. Andra föräldrar har redankommunal barnomsorgsplats,men står
i kö för överflyttning. I Malmö har de privata egnaköer
S-lOObarn. Om det
beror

att föräldrarna önskarjust privat barnomsorg eller
att de hoppas
plats fortare
privat barnstugaar svårt att veta. Daghem som ligger i områden

där det råder brist rapporterar att de trots barnbristenhar mindre köer,I Malmö
och Helsingborg har intervjuade privata daghemuppgivit att föräldrar har valt
att flytta sina barn från kommunal förskola till derasegenprivata.
Den kommunalabarnomsorgendrivs i resultatenhetsformi bådeMalmö och
Helsingborg. I Svalöv är daghem resultatenheter.I Malmö har socialnämnderna valt att lägga olika resultatansvar olika nivåer inom organisationen.Vissa
har slagit sammanflera daghemtill större områdenmed en Områdeschefoch har
slopatföreståndarñmktionen, medanandrahar kvar foreståndarnaoch har lagt
resultatansvarethos biträdandebarnomsorgschefen.I Helsingborg är barnomsorgen och grundskolan sammanslagenoch sedanuppdeladi geografiskaplatschefsområden.Vissa sådanaområden innehållerendastförskoleverksamhet,
medan andrahar bådegrundskola och förskola i distriktet. Platschefernahar långtgåendeekonomiskt ansvar för sina områden.
IHelsingborg har samtliga serivcenämnderunder 1992 fördelat medeltill förskolorna genom en viss summapengarper barn. Infor l993 har man i bådeMalmö
och Helsingborg beslutat att medelska fördelas som ett bidrag per barn. Platsbidragets storlek får de lokala nämndernabesluta om än sålange. Men båda
kommunernadiskuterar att fastställabeloppet centralt längrefram. I Malmö är
tanken att bidraget skall vara lika stort för kommunalaoch privata daghem.I
Helsingborg kommer kommunledningenatt återkrävabidrag som har utgått till
servicenämndernaför platser som vid mättillfallena icke har varit belagda.Servicenämndernafår själva bestämmahur de vill göra med återkrävandetmot
respektive resultatenhet.I Malmö ska mätningar ske varje månadoch socialnämndernaska återkrävas medelför tomma platser. Hur mycket som skall
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betalastillbaka och hur ofta det ska ske är ännu inte fastställt. I Svalöv får de
privata daghemmenen kombination av ett bidrag for lokalkostnader plus det
nuvarandestatsbidraget.
Villkoren for nyetableringär generösarei Helsingborg än i Malmö. Nyforetagarna i Helsingborg erbjuds tjänstledighet information och utbildning till ett värde
av högst 50.000 kr. Detta kan möjligen ha underlättat nyetablering.Däremot har
nyetableringsällanlett till något pedagogiskt nytänkande.
Brukarönskemål hanterasän så länge

traditionellt vis via kvartssamtaloch

foräldramöten. Enkäter har nyttjats sparsamti Malmö, men i Helsingborg har
man utvecklat en så kallad piltavleenkät for mätning av föräldrarnas inställning
till den serivcedaghemmenerbjuder. I Svalöv sker brukarintlytandet direkt i
samtal med personalenoch vid några tillfällen har enkäter använts.
Vi har inga uppgifter om pengsystemeneventuellakostnadsbesparingarsom
gjorts i sambandmed införandet av platsbidragen.Vi har inte heller grund för att
bedöma eventuellaförändringar kvalitet till följ av valmöjligheterna och konkurrensen.
Ingen av dem

intervjuat har väckt frågan om segregering.

i Malmö stad

2 Bamomsorgen

Antal barn i kö

Antal daghemsplatser
Kommunalt

privat

Kommunalt

7 615

1 011

1 091

privat
5-100 per daghem
De privata har egna köer

De privata förskolorna är fördelade
Föräldrakooperativ

Montessori

l9 daghem

12 daghem

följande sätt:
Övriga
18 daghem

Totalt
49
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Politiska utgångspunkter
Vid valet i september1991 fick Malmö kommunfullmäktigeborgerlig majoritet
med 31 mandatmot 30 för övriga partier. Moderaterna och folkpartiet är tillsammansden största panigrupperingen med 29 mandatmot socialdemokraternas
26. Om vänsterpartietoch miljöpartiet gör gemensamsak med socialdemokraterna är moderaternaoch folkpartisterna beroendeav stöd från skånepartiet,
Kommunstyrelsensordförande Joakim Ollén m sadeföljande efter valet:
Malmöbon ska själv kunna välja mellan kommunaloch privat barnomsorg,sjukvård, skola och äldreomsorg. För att effektivisera de kommunalaförvaltningarna
gör mångaverksamhetertill resultatenheter- enhetersom får konkurrera med
kommunal och privat verksamhet.Vi uppmuntrar även vår personalatt ta över
sin verksamhetoch starta eget. citat ur kommunensinformationstidning Vårt
Malmö nummer4 1991
En politisk valfrihetsrevolution var Joakim Ollénsbenämning den borgerliga
politiken. Den nya ledningen satte målet att 25 procent av barnomsorgenskulle
vara i privat regi vid mandatperiodensslut. Vid tidpunkten för valet 1991 drevs
knappt 10 procent av barnomsorgeni alternativ regi, de flesta av dessadaghem
var foraldrakooperativ. Förra gångenMalmö hadehaft borgerligt styre var under
mandatperioden1985-1988. För att lösa problemenmed den allt längre barnomsorgskön erbjöds då intresseradeföräldrar att starta foraldrakooperativ och
drygt 20 daghemi alternativ regi startademellan 1985 och 1988. När socialdemokraterna vann valet hösten 1988 fortsatte dennapolitiska linje och när socialförvaltningen genomförde en kampanjför foräldrakooperativ i mars 1990 hörde
700 intresseradeav sig.
En borgerlig viljeyttring efter valet 1991 var att all ny barnomsorg som startades
skulle drivas i alternativ regi. Dessutomskulle kommunensegen personalinom
barnomsorgenuppmuntras till att ta över verksamhetoch starta eget. Företagarskolan startadesijanuari 1992 för att vara ett stöd i avknoppningsprocessenför
intresseradekommunanställda.I februari gick man ut med en annonsi dagspressendär de som var intresseradeav att starta eget uppmanadesatt höra av
sig. Ungefär 100 intresseradeskickadeeñer informationsmaterialoch kom
den forsta informationsträffen kvällstid.
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Företagarskolan är uppbyggd i fem utbildningsstegse bild. De som fortfarande
är intresseradeefter informationsträffen går vidare till steg två, där de ekonomiska förutsättningarna för de aktuella projekten beräknasoch kalkylen diskuteras
sedanmed utvecklingsfonden,vilkas tjänster kommunen hyrt in för ändamålet.
Gunilla Jansson,som är ansvarigför Företagarskolan,berättar:
Vi erbjuder ekonomisk utbildning som köper av olika arrangörer. Det finns
ganska stora möjligheter att välja vilken utbildning man vill gå. Det är också i
stegtre som de ska ta kontakt med sin socialförvaltning och det är i detta steg
som de flesta har fastnat.
De som vill starta eget inom barnomsorgenerbjuds sex månaderstjänstledighet,
utan lön, för att få tid till att arbeta med sitt projekt. Något ekonomiskt startbidrag erbjuds inte centralt. För att förbättra de privata förskolomas likviditet betalas platsbidragenut i förskott varje månad.Detta görs inte till de kommunala
förskolorna. Varje blivandeföretagare kan eñer förmåga förhandla fram särskilda villkor om annantjänstledighetstid,ekonomiskt startbidrag o dyl.
I avtalet regleras antaletplatser daghemmetsamt hur mycket entreprenören
ska erhålla per bam. De flesta har valt att själva ta sina föräldraavgiñer. Det
vanligaste alternativet är att tillämpa enhetstaxasom ligger i nivå med kommunkommunal
ens högsta, undantagfinns dock. De daghemsom har övergått från
till privat regi har låtit föräldrarna behållasinatidigare kommunala taxor. Nya
barn får betala enhetstaxa.Ett daghemsom ligger i ett av Malmös tyngre områdenhar valt att behållainkomstrelateradeföräldraavgiñer även för nya bam,
grund av att mångaav föräldrarna förskolan har lågainkomster.
I avtalet mellan socialnämndenoch entreprenörenreglerasockså bidragets storlek per barn, som förnärvarandeersättsmed maximalt 48 000 kronor per barn,
samt hyreskostnadema.De privata daghemmenkan ersättning för lokalkostnader med maximalt 12 000 kronor per plats. Överstiger den verkliga hyran det
beloppet får daghemmetingen ersättning. Än länge ligger de nystartadeaktiebolagenshyror under den nivån.
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Halvvägs till måletpå 25%
Det första privata daghemmetefter valet startadei april 1992 startadesav Unga
ömar. Fram till och med november 1992 har sexnya daghemsaktiebolagstartat
och totalt finns 49 alternativt drivna daghemi Malmö. Uttryckt i procent av antalet bamomsorgsplatserär 13 procent i icke-kommunal regi. Ännu har kommunen endastkommit drygt halwägs till målet 25 procent.
Barnomsorgeni Malmö är fördelad fem geografiskasocialnämnder.De fem
socialdistrikten har även hand om äldreomsorgoch individ- och familjeomsorg.
Det är med respektivesocialnämndsom de blivande företagarnahar förhandlat
om sina avtal. Många som är intresseradeav att starta eget har fastnat i Företagarskolans steg tre. Vad beror det på Gunilla Janssonförklarar:
Jag tror att lågkonjunkturen gör att fler blir tveksammaoch awaktar lite. Dessutom har uppstartningsprocessentagit betydligt längretid än trodde. De som
skulle ha startat i januari har inte kommit igång förrän i september.
Tre av fem socialcheferfick frågan om varför inte fler anställdainom bamomsorgen hade startat eget. Samtliga svaradeatt det inte finns något intressebland de
anställdaatt ta över i egen regi,
grund av de allt hårdare ekonomiska ramarna
inom barnomsorgen. De menadeatt de somjobbar ute i verksamhetenmärker
hur sparbetingenhar utvecklats de senastetre åren.
7-8 nya barnomsorgsprojekt ska påbörja sin starta eget-utbildning i vinter. Företagarskolanhar tagit de som redanknoppats av till hjälp för att skräddarsyen
utbildning till den här gruppen. På såvis hoppasman fler av dem att våga ta
steget och bli sin egen inom barnomsorgen.De sexsom redanhar knoppats av
har lovat att ställa upp
en frâgekväll dit intresseradekan komma och svar
sina spörsmål.
Av de sex förskolor som startat i privat regi är tre stycken rena avknoppningar,
där någon ur personalenhar tagit över den befintliga bamstugan.De andra tre är
nybyggdadaghemsom ladesut
entreprenad,istället för att startasi kommunal regi som planerat.Totalt har 247 nya bamomsorgsplatsertillkommit i privat
regi efter valet.
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Vad vetföräldarna om valmöjligheten
De nya privata daghemmenhar fått stora rubriker i lokalpressenoch som en
socialchefuttryckte saken:
Som det ärjust nu i Malmö lär alla känna till de nya barnomsorgsenheterna
Föräldrar som är intresseradeav barnomsorgtill sinabarn vänder sig till socialförvaltningen i det distrikt de tillhör. Barnen satts i kö eñer födelsedatum.Socialförvaltningen informerar föräldrarna via telefon om att det finns privata förskolor dit de kan vändasig, och Förvaltningenskickar en fullständig lista över de
alternativa daghemmentill de föräldrar som är intresserade.
De flesta som är intresseradeav privat barnomsorg och kännertill deras existens
brukar vända sig direkt till de privata barnstugornaoch sätta upp sig i derasköer. De entreprenörersom intervjuats uppger att de flesta barnen i derasköer har
fått kännedomom derasdaghemvia bekanta eller via daghemmetsmarknadsföring, Men en viss del har uppgett att de har blivit informerade av kommunens
köansvariga,En köansvarigberättar:
De som ringer för att sätta upp sig i barnomsorgskönbrukar vanligen inte fråga
efter alternativenförrän de får reda att det kan ta eller så lång tid innan de
får plats i kommunensbarnomsorg.Om det beror
att de föredrar kommunal
att de inte känner till de privata daghemmenvetjag inte. En
del vill inte till de privata, trots att berättar att de finns, men andra sager att de

barnomsorg eller

ska sätta upp sig i kö hos dem också
I Malmö har de privata daghemmenegnaköer och de har ratt att tillämpa de köregler de vill. De flesta har dock valt att följa kommunenssystemmed barnens
födelsedatumoch syskonförtur. Kolangtlen varierar mellan 5 och 100 barn. I de
barnomsorgsplatser,
flesta soeialdistrikteni Malmö råder det fortfarande brist
vilket har gjort att de privata har lätt att barn till sina daghem.I ett distrikt
råder barnbrist, men de privata som finns området har ändåsmå köer till sina
daghem,Ett daghemsom höll
att knoppas av i detta distrikt fick beskedetatt
det inte fanns fler barn i kommunenskö:
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De menadeatt det inte var någonidé for oss att försöka fylla de tomma plater
hade.För om inte de hadebam i sin kö skulle inte kunnahitta några.Men
kort efter det av
svar att

hadegått ut med informationsbladi området fick
kunde fylla de sex tomma platsernaoch en liten kö

såmånga

De privata daghemmenmarknadsförsig själva. Metoderna skiljer sig
alltifrån informationsbladvia posten till närteve och añischer. Det pågår diskussioner om bamomorgschecki kommunenoch i sambandmed det ska en proñlkatalog tas fram där bådekommunalaoch privata daghemfår beskriva sin verksamhet. Den katalogen ska sedandistribuerastill alla kommuninvånaresom har rätt
till bamomorg

sinabam.

Bamomsorgscheckenhar varit livligt politiskt debatteradoch enligt de borgerliga planernaskulle checkenha införts
prov i västra socialdistriktet från årskiñet 9293, för att sedaninföras i helaMalmö 1994.På grund av svårigheter att nå
politisk majoritet för förslaget har bamomsorgscheckenskjutits
framtiden.
Vissa delar av förslagethar man dock lyckats nå enighet om och beslut fattas
förmodligen i fullmäktige i december.Profrlkatalogenär en av de delar som man
lyckats enasom, vilket gör att malmöbomaunder 1993 kommer att reella
möjligheter att skapasig en bild av den barnomsorgsom kommunenoch de
privata erbjuder.
Används valmöjligheter
Det är naturligtvis svårt att veta varför föräldrarna står i kö hosde privata. I de
områden som har platsbristalla utom två distrikt inom barnomsorgenblir det
naturligtvis ännu svårareatt bedömaom foräldarnasköande till den privata förskolanberor
att de önskarbarnomsorgsnabbteller att de vill ha sinabarn
just det daghemmet.För att kunna svara den frågan krävs föräldraenkäter. De
tre daghemsom startat en ny verksamhetuppger alla att några föräldrar har valt
att flytta sinabarn från kommunalt daghemtill derasprivata. En av entreprenörema uppger att mellan 13 och 14 av barnen som kom till daghemmetvid starten redanhadeplats kommunalt daghemi området. Föräldrarnavalde att flytta
sinabarn. En ännu större del av barnen är syskonpar,där det äldstabarnet tidigkommunaltdaghem.Efter föräldraledighetenvalde föräldrarna
are har varit
till dessabarn att istället sätta barneni den privata förskolan. Här kan man tydligt påvisa att valmöjlighetenhar använts.
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Tre av Malmös daghemär avknoppadetidigare kommunalaenheter,Här är det
svårareatt påvisa om valmöjligheten använtsgenom att se varifrån barnenkom
vid starten.När de övergick i privat regi var det ingen förälder som tog sina barn
ur förskolorna. En av de aktuella enheternauppger att inget av barnenhar slutat
ännu och sålundahar det inte funnits någraplatser att fylla. Men tecken att
valmöjligheten inte användsi begreppetspositiva meningfinns också i Malmö.
En föreståndareberättar om när daghemmethennesson går i blev privat:
en privat förskola. som tidigare var kommunal Jag
fortsätta
stred for att den skulle
att vara kommunal, men när den nu blev
privat flyttade jag inte mitt barn. Den förskolan ligger närmastvårt hem och det
Jag har själv mitt barn

var avgörande.Jag läste sedanatt Carl Bildt hade satt sitt barn i kommunal forskola grund av att den låg närmastfamiljens hem. Så nu sitter han ochjag och
har en annanbarnomsorgsformän den egentligenföredrar, men båda låter
närhetspricipenstyra oss.
Resursfördelningsmodellen
Det pågår ett genomgripandeförändringsarbeteinom barnomsorgeni Malmö.
Från och med 1993 ska verksamhetendrivas i resultatenhetsform.De fem distrikten har här valt lite olika vägar. Organisationeninom barnomsorgenhar vanatt föreståndamaär uppdeladeunder ett antal biträdande
barnomorgschefertvå, och
större distrikt tre. Över biträdandebarnom
sorgschefkommer distriktets barnomsorgschefoch över den personenföljer
ligen varit uppbyggd

distriktets socialchef, som i sin tur svarar inför den aktuella socialnämnden.
Vissa socialdistrikt väljer nu att platta ut organisationenoch slå sammanföreståndarledetoch biträdandebarnomsorgschefsledettill en ny funktion som kan
benämnasOmrådeschef.Daghemsenheternagrupperasi större områden som leds
av områdeschefermed resultatansvarför verksamheten,Tanken bakom detta är
att de enskilda daghemmenär för små och sårbaraför att kunna
verksamheteni en framtida konkurrenssituation.

ekonomi

Övriga socialdistrikt väljer att behållaföreståndamasom ansvarigaför verksamheten

daghemmenoch låter de biträdandebamomsorgschefemabli ekono-
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miskt ansvarigaför daghemmeninom sitt område.Det innebär att de aktuella
distrikten kommer att två eller tre resultatenheter.
Resursemai 1992 års budget har fördelats

traditionellt vis där budgeten

de

enskildaenheternahar fastställtsefter hur mycket de har haft tidigare âr. Postema är uppdelade lokal, personal,mat och övrigt. Föreståndamahar sedan
mitten av 80-talet hatt rambudgetansvarmed stor frihet att flytta pengar mellan
de olika posterna. Det innebär att mångaföreståndarehar sparat pengar att
låta bli att sätta vikarier och
så sätt fått mer pengar över till annat.Längre
tillbaka i tiden var budgetenuppdelad

ännu fler poster och under posten
administrationräknade man exempelvisut exakt hur mångatelefoner som farms
varje bamstuga.

Över- och underskott behandlas

nämndsnivå.Bamomsorgen har de senaste
åren genererat överskott och det överskottet har till viss del fått jämna ut eventuella överskott inom socialdistriktenstvå övriga verksamhetsområden;äldreomsorg och individ- och farniljeomsorg.Viss del av överskottet har gått tillbaka till
barnomsorgenoch fördelats mellanbamstugoma, även bland de stugor som gått
medunderskott. Överskottet har vanligeninte förts vidare till nästa årsbudget
utan använtstill exempelvispersonalvårdandeinsatser.
Men som socialförvaltningensekonomer påpekar har det redani det systemets
funnits ett visst incitament att hålla de löpandekostnadernanere under året. De
pengar som fanns kvar när budgetåretled mot sitt slut användestill mindre investeringar typ TV-köp. För kommunen som helhetblev verksamhetenförstås
inte en krona billigare av den typen av sparande. En föreståndareberättar:
När året gick mot sitt slut brukade kolla hur de andraförskolorna låg till ekonomiskt. Märkte att distriktets barnomsorgskulle ge ett överskott passade
att göra efterlängtadeinköp för viss del av pengarna.
Från och med 1993 års budget fördelas medlentill bamstugomavia platsbidrag
som första året bestämsav respektive Socialnämnd.Från och med 1994 ska
kommunfullmäktige fastställabidragetsstorlek. För 1993 har socialautskottet
räknat fram riktlinjer som nämndernakan följa om de vill. Enligt utskottets forslag får bamstugor som har en årshyraöver 15 000 kronor per bam ett plats-
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45 000 kronor per barn och år. De enhetersom har en lägre årshyrafår
48 000 kronor per barn och år. Hyreskostnadertäcks utanför det aktuella
platsbidraget.

bidrag

Tanken är att enheternaska betalt per bam, det vill sägatomma platser ska ge
avdrag.Mätningar ska ske den 1:e varje månadoch respektivesocialförvaltning
får återbetalaminusplatsertill kommunencentralt. Hur stor del av platsbidraget
som ska återbetalasoch hur oña återbetalningenska ske är ännu inte klart. Likaså är det ännu inte klarlagt hur stor del av ett platsbidragplusplatserska
generera.
Den nya resursfördelningsmodellenhar slagit mycket olika mellan förskolorna.
Genom åren har vissaförskolor legat betydligt högre kostnadsmässigtoch följaktligen hañ större anslag.Ekonomema

respektivesocialförvaltning har räk-

nat ut hur mycket varje Förskolabehöver sparaför att komma ned i nivå med
1993 års platsbidrag.Sedanhar föreståndarnasjälva fått ta ställning till hur de
vill skära i verksamheten.De flesta har behövt minska ned något personalsidanoch mångahar valt att skärabort viss del av städ- respektiveekonomibiträdestjänstema.
Föräldraavgiñema tilldelas förskolorna i schablonfonn. Varje distrikt lägger
sammanområdets totala föräldraavgifter och delar det sedanmellan förskolorna.
Daghemmenerhåller föräldraavgiñema en gäng per månad,men med viss tidsförskjutning.
En av Malmös socialcheferbetecknadesystemetmed platsbidrag som en barnomsorgscheck,utan check.Platsbidragetsstorlek ska vara lika stort för de privata som de kommunala.De delar av bamomorgschecksforslagetsom man har
kunnat enasom innehåller ett platsbidrag som ska innehållaviss del av hyreskostnaderna.Den del av lokalkostnademasom täcks via platsbidragetkommer
en relativt låg nivå så att daghemmed höga hyror kan
kompenserasmed extra hyresbidragunder ett övergångsskede.

förmodligen att sättas

Ändå vill politikerna att medeltill hyran delvis skafördelas via platsbidraget, förhoppningenär att detta längre sikt ska stimulera en utveckling mot allmänt
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satt lägre hyreskostnader.Daghemmedbarn som har särskildabehov eller
daghem som har långa öppettider kan erhålla extra driftsbidrag.
Socialnämndeni varje distrikt ska enligt förslaget upprätta kontrakt med resultatenheterna.I kontrakten skakvalitativa och kvantitativa villkor preciseras.
Socialnämndemaska också svaraför uppföljning och kontroll.
Från och med 1993 har alltså barnomsorgensin egenbudget och meningenär att
omfördelning inte ska kunna skelängre mellanäldreomsorg,individ- och familjeomsorg och barnomsorg.
Malmö befinner sig alltså mitt uppe i en utveckling mot resultatenheteroch konkurrens mellan kommunalaoch icke-kommunaladaghem.Enheternaska alla
marknadsförasig gentemot föräldrarna. Full behovstäckninginom barnomsorgen
är ett politiskt mål och en förutsättning for att en tilltänkt konkurrenssituation
ska kunna bli verklighet.
Föreståndarnaär sedannågra år tillbaka vana vid att själva ansvaraför rambudgeten och sköta förskolornas ekonomi. De flesta daghemhar en egendator där
de löpandekan kontrollera hur de ligger till mot budgeten.Föreståndarnakonterar sinafakturor, men instansningeni datasystemetsker centralt inom varje
distrikt
grund av att man eftersträvar en obruten verifikationsserie.
De privata barnstugornaär inte sammankopplademed kommunensekonomisystem. Vissa av de privata förskolorna sköter bokföringen själva,medanandra
köper tjänstenutifrån av exempelvisen revisor,
De privata enheternafinns inte heller ännu medi kommunensplatsbokningssystem där man löpande kan avläsavilka platser som är lediga. De uppgifterna begär kommunen

manuellt varje månad.

Brukaröirskemål
Några särskildavägar att behandlakonsumenternasönskemålhar inte utvecklats
i Malmö. Naturligtvis har föräldrarna möjlighet att framföra sinaåsikter
dramöte och kvartssamtali de kommunalaförskolorna,

föräl-
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De privata har liksom de kommunalavanligen, förutom föräldramöte, individuella kvartsamtal två gånger per år där föräldrarna har möjlighet att komma med
synpunkter.
Hittills har kvalitetsuppfoljning via kundenkatervarit något som har nyttjats
sparsamt.Några av socialdistikten har genomfört enkätrundor bland föräldrarna
vid något tillfalle. Men i det nya systemetmed resultatenheterär tanken att föräldrarna ska utvärdera verksamheten.De kvalitativa målenska vara uttryckta i
avtalet mellan daghemmetdaghemmenoch socialnämnden.Om uppföljningen
ska ske via enkätereller samtal är inte klart eftersom det ar en bit kvar att
vägenmot den tilltänkta organisationen.

3 Bamomsorgeit

i Helsingborgs

Antal daghemsplatser
Kommunalt
4 270

Privat
800

stad
Antal barn i kö
Kommunalt-privat
7l l

De privata daghernsplatsernafördelas via den kommunalakön.
De privata förskolorna är fördelade
Montessori
Föräldrakooperati
5 daghem
6 daghem

följande satt:
övriga
16 daghem

Totalt
27

Helsingborgs stad leds sedanförra valet, i september1991, av moderaterna,
folkpartiet, centern och KDS. Tillsammanshar de 32 av fullmaktiges 65 mandat.
Direkt efter valet presenteradede segrandepartierna det så kallade 100-dagars
programmet - ett måldokumenti 80 punkter. Dokumentet presenteradekortfattat grundbultarna for morgondagensHelsingborg. Sammantagetgav dokumentet
klara signaler till ett omvälvandeförändringsarbete.Följande lcdningsfilosöfi
presenterades:
Ledningen av kommunensverksamhetska kännetecknasav mål- och resultatorienterad styrning. Utgångspunktenska vara kommuninvånarnasönskemåloch
värdering av hur skatter och avgifter ska användasi den kommunala verksam-
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heten.Kommuninvånarnaframträder och uppfattas som kunder i förhållande till
de tjänster och den service som producerasfor skattemedel.
Ingrediensernai Helsingborgs recept

en effektivare organisationheter konkurrens mellankommunalaoch privata enheter,resultatansvarigaplatschefer
med långtgåendefrihet att organiserasin verksamhet,pengasystemoch beställarutforarorganisation.
Bland punkternai måldokumentetstod också att lasaatt 25 procent av platserna
inom barn- och äldreomsorgskabedrivasi alternativ regi vid mandatperiodens
slut.
All kommunalverksamhetska marknadsorienterasoch konkurrensutsättas.
Principbeslut om att ny verksamhetska startasi annanregi än kommunal....Alla
nyproduceradebarnomsorgsplatserska i möjligastemån erbjudasi privat eller
kooperativ regi.
Kommunalrådet Arne Larsson fp

berättar:

25 procent målet satte for att skapa en marknadmed alternativ. Sedanhar
olika uppfattningar inom borgerlighetenom det finns ett mål i hur mångade privata ska vara. Moderaterna vill ha ännu fler i alternativ regi och inom folkpartiet sägeratt det beror
om marknadenvill ha fler privata.
Kommunledningenhadebeslutat att bedriva privatiseringsarbeteti projektform
och Gunvor Larsson blev utvecklingsledarefor projektet. Redanijanuari 1992
gick det ut en inbjudan om att starta eget till de anställdainom barnomsorgen.
Vissa objekt annonseradesut i dagspressen.149 personernappadeoch ville veta
mer. En numera nybliven dagisdirektör berättar:
Tanken att driva ett eget dagishade
haft i mångaår. Det som hägradevar
möjligheten att kunna förverkliga mina egnaidéer och att arbetasjälvständigt.
En annanmöjlighet somjag sågfram emot var att kunna sätta ihop rätt personal
i fungerandegmpper.Bland de som var intresseradeav att starta eget erbjöds de
med mest framskridna planer att
en tvådagarsstarta eget-kurs. 34 personer
gick kursen den 4-5 februari och efter kursensslut skrev 29 av dessaett icke-
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bindandeavsiktsavtal.De personersom inte kommit med
att gå en halvdagskursi slutet
fem avsiktsavtal.

dennakurs erbjöds

februari. Eñer den kursen skrevs ytterligare

De blivande företagarnastartadeen nätverksorganisationtillsammansmed utvecklingsledareGunvor Larsson och stabsekonomKarlerik Bergqvist. Tanken
var att mangenom nätverksträffamaskulle kunna stödja varandra och växa i
rollen som företagare. Hela våren 1992 har nätverksträffama anordnatsvar
tredje vecka. Vissa av de nyblivna företagarnahar sedanfortsatt att träffas för
att utbyta erfarenheter.
Ett starta eget-pakettill blivandeföretagare togs tidigt fram av kommunledningen. Följande förmåner ingår i paketet:
Tjänstledighet för att etableradet egnaföretaget.
Utbildning i syfte att öka förutsättningarnaatt driva en egenaffarsrörelse.
Ekonomisk ochjuridisk rådgivning infor bolagsbildning.
Konferenser och seminarieri syfte att etableraett nätverk mellan
entreprenörerna.
Förmånema får uppgå till högst 50 000 kronor per objekt.
Sedanjanuari 1992 sorterar barnomsorg,skola, äldreomsorgoch individ- och
familjeomsorg under sex geografiska servicenämnder.Avtalen mellan entreprenörerna och kommunentecknas av respektive servicenämnd.För att underlätta
detta har ett normavtal tagits fram centralt.
I april i år startadeHelsingborgs två första privata daghemsaktiebolag.Det var
sångoch musik, och förskolan Gusförskolan Hippokrene, med inriktning
tavslund. I juni startadeytterligare två daghemsaktiebolag.Före valet 1991 fanns
tretton daghemi privat regi i Helsingborg. Sex av dem är föräldrakooperativ,
resten är Montessoriforskolor samt någraföreningsdrivnadaghem.
I början av novemberi år hade 22 procent av antalet daghemoch 16 procent av
gång. Fem stycken
antalet bamomsorgsplatserövergått i privat regi. Fler är
grund av tveksamhet från
av de projekt som planeradesunder våren dröjer
entreprenöremassida. Några av dem förklarar sin tveksamhetmed bristen
barn som har uppstått i vissa områden.
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Andelen daghem som drivs i privat regi skiljer sig mycket mellanolika delar
av staden.Servicenämndcentrum har än sålängeden högsta andelen strax
under 50 procent av antaletplatser. servicenämndnorr är

uppe i 30 procent och
att slutföra förhandlingarnamed några anställdasom planeraratt ta över tre daghem totalt åtta avdelningar. Med den större enhetenkommer andelen platser i privat regi att uppgåtill över 50 procent. De två servicenämndema
håller

som har den lägsta andelenprivata har mellan ll och 12 procent i alternativ regi.
Vad vetföräldrarna om valmöjligheten
I Helsingborg får de privata daghemmenbarn från den kommunalakön. Föräldrama ringer till den servicenämndde tillhör och sätter barnet i kö. Platserna
fördelas efter barnetsfödelsedatum.Föräldrarnakan ävensätta barneni kö till
förskolor som ligger inom andraservicenämndsområden.
Köansvarigeinformerar föräldama muntligen om att det finns privata alternativ. De köansvarigabrukar också uppmuntra föräldarna att besökabåde de kommunalaoch privata förskolorna innan det blir dags att välja.
Två av servicenämndemahar producerat en profilkatalog över de kommunala
och privata daghemmeninom servicenämndensområde.Fler servicenämnder
planerar att göra sammasak.
Marknadsföringen har inte varit ett akut problem för de privata förskolorna
eftersomde får barnenfrån den kommunalakön. En entreprenörberättar
om
marknadsföringen:
Än sålänge har jag gott om barn. Längre fram harjag tänkt
att göra en broschyr om min verksamhetoch lägga ut
barnavårdscentraleroch bibliotek ja,
sådanaställen dit föräldrar går Oña är det så att
nya föräldrar hör av sig för att
de kännerföräldrar som har sinabarn här och är nöjda medverksamheten.
Används valmájligheten
Eftersom de privata daghemmengår via sammakö som de kommunalalockas
inte föräldama att välja de privata i förhoppningenatt fortare barnomsorgsplats till sitt barn, En entreprenör, som startat upp en helt
ny verksamhet,uppgav att 15 av 19 barn

avdelningenmed 3-7-åringar redantidigare hadeplats
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inom den kommunalabarnomsorgen.Föräldrarna ville ändå flytta sina barn till
den nystartadeprivata förskolan På småbarnsavdelningendäremot kom de flesta
barnendirekt hemifrån och hade aldrig tidigare hañ barnomsorg.
Föräldrar som är intresseradekan ange att de bara önskar barnomsorg
barnstuga,även en privat. En köansvarigberättar:

en viss

Vi har mångaföräldrar som bara vill till de privata redan när de ringer. Dessstår
utom harjag mångabarn som redan har plats kommunalt daghem som
uppsatta i kön for överflyttning, till privat daghem.De privata daghemmenär
mycket populära här.
en förskola inom ett annat servicenämndsområde,trots att möjligheten finns. Närheten verkar vara en starkt avgörande faktor vid valet av barnomsorg.Men ligger förskolorna någorlunda nära

Väldigt

föräldrar väljer att ha sitt barn

hemmetverkar valmöjligheten användasi ganska stor omfattning
Organisation inom barnomsorgen
Varje servicenämndhar delat upp barnomsorgenoch skolan i ett antal område
under ledning av platschefer.Platschefernahar långtgåendeansvar for verksamheten inom sitt områdeoch man arbetar i riktning mot fullt resultatansvar. Föreståndarfunktionen enskilda daghemhar sedanett par år tillbaka ersatts av
ovannämndaområdeschefer,som sedanett knappt tillbaka benämnsplatschefer.
Platschefsområdenainnehållervanligen både skola och barnomsorg, men vissa
skolan
områdenhar barabarnomsorgatt ansvarapå. Det är inte alltid rektorn
det kan
som är platschefi de områden som består av bådaverksamheterna,utan
förvaltningsi vissa fall vara en person med ett förflutet inom barnomsorgen.En
chef beskriver platschefernasfunktion:
en allt större betydelse.De blir som fanjunkarna i
armén eller en ryggrad i hela systemet.Det är en oerhörd satsning dem. Tidivigare har platschefemahaft stöd i linjefimktionen, chefer och mellanchefer, nu
Platschefema kommer att

lar ett allt tyngre ansvar

dem.
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I fem av sex servicenämnderkommer platschefernaorganisationsmåssigtrakt
under förvaltningschefen.En servicenämndhar dock valt att behållaett led mellancheferoch har kvar en chef för skolanoch en för barnomsorgeni området.
Platschefernaär ansvarigamot dessaverksamhetschefer.
Platschefernai kommunen har följt en ledarskapsutbildningunder
sex månader
och en marknadsföringskursligger inplanerad. Platschefernaöver helaHelsingborg har hañ stora sparbeting att ta ställningtill under 1992och mångahar varit
tvungna att lägga sparförslag som innebäruppsägningarav personal.
138.911Isjäldelnizzgszsysrlenz
för 1992
I Helsingborg införde man en behovsbaseradresursfördelningsmodelli 1992 års
budget. Befolkningen indeladesi åldersgrupperefter konsumtionstyngd.30
procent av budgeterademedelfördelades som tilläggsresursför att uppväga sociala
skillnader emellanolika områden.De olika servicenämndernafick sedanfördela
pengarnainom distriktets barnomsorg.
Samtliga servicenämnderhar i 1992 års budgetvalt att fördela medlentill barnomsorgenvia ett bidrag per barn. Beloppenvarierar mellan servicenämnderna.
Vissa av servicenämndernahar ett lika ston bidrag för alla barn, medanandra
har valt att ge högre belopp för barn under tre år. Lokalhyrorna har legat utanför
platsbidraget.
Över- och underskott hanterasockså olika i de olika servicenämnderna.Några
servicenämnderhar klart uttalade regler att viss del av ett eventuellt överskott
får föras över till nästa års budget. En servicenämndhar maximeratbeloppet till
en procent av brutto-budgetomslutningen. I den mån platschefenhar kunnat påverka den ekonomiskasituationen och underskott ändåhar uppstått får de ta
med sig underskottet fullt ut till nästföljandeår, Platschefernahar ett hårt tryck
sig att hålla kostnadernanere. I praktiken innebärdet att om de kan påverka
kostnader så genomför de också aktuellaåtgärderi tid.
Under 1992 är det fortfarande mest förekommandeatt över- och underskott
hanteras nämndsnivå.Först när barnomsorgentotalt inom servicenämnden
går med överskott, kan det bli aktuellt att låta enheternabehållaviss del överav
skottet, Underskottet belastarinte den enskildaenheten
som det är i dagsläget,
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På grund av den ansträngdaekonomin har platschefernaett stort incitament att
hålla kostnadernanere, det är de enskildaplatschefemasom får komma med
sparförslagoch går verksamheteninte runt väntar ännustörre sparbeting.
Under 1992 har servicenämndemavalt att göra olika vad gäller bidrag for budgeteradeplatser som inte är fulla under hela budgetåret.Vissa servicenämnder
återkräver inte medel for obesattaplatser. Andra servicenämndergör regelbundhalvår. I
na mätningar och återkräver platschefemaför minusplatseren gång per
val.
i
princip
konsumentens
följer
för
platser
avdrag
de fall
görs
tomma
pengarna
för 1993
Resursfördelrzingssystem
1993 ârs resurstördelningssystemkommer att se annorlundaut. För första halvtilldelat medel till barnomsorgenvia en in-

året kommer servicenämndemaatt

tem bamomsorgspeng.Det blir en enhetlig summaper barn och pengar kommer
att kvarhållas som ska fördelas som stödresursför barn med särskilda behov.
Mätningar kommer att äga rum varje månadoch för minusplatserkommer hela
beloppet att återkrävasfrån servicenämnden.Eventuella plusplatserkompenseras
åtta
med en tredjedel av ett platsbidrag.Kommunen behåller en central pott
miljoner for att kompenseraområden som har lägre intäkter via foräldraavgiñer.
I förslaget fördelas resursernaenligt nedan:
Förskola

Familjedaghem

Deltidsförskola

52 000

45 000

20 000

Meningen är att det ska införas en bamomsorgspengden l7 1993. vilket i så fall
innebär att alla daghemsplatseri stadenkommer att sammmaplatsbidrag.Beslut om bamomsorgspengväntas fattas i fullmäktige i slutet av december.
Fram till barnomsorgspengeneventuellt börjar gälla får varje servicenämndbesluta hur de vill fördela pengarnatill barnomsorgeninom sitt område. En servicenämndhar valt att ge ett åldersfordelatplatsbidragtill enheterna.Platschefema
ska lämna fakturaunderlagvarje månadoch de får betalt per antal fulla platser.
Här använderman sig inte av begreppenminus- och plusplatser. Varje belagd
plats genererarsammabelopp. Hänsyn tas bara till barnetsålder. Beloppen per
barn för 1993är inte fastställdaännu, men förslaget för den aktuella servicenämndenser ut såhär:
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Ålder

Belopp per halvår

15 mån - 3 år
3år-5år

42 850 kr
24500kr

6 år -

20 250 kr

Några servicenámnderväljer att inte ge olika bidrag beroende

barnetsålder
utan ger ett enhetligt bidrag per barn och år. Om en eventuellbarnomsorgspeng
skulle andraförutsättningarnafår beloppenjusteras. En annanservicenämndhar
valt att ge ett schablonbidragper heltidsplatsoch ett annat per deltidsplats.Hur
det kommer att se ut under 1993 är ännu något oklan. Fram till
en eventuell
barnomsorgspenginförs kommer reglernaatt skilja sig mycket

mellande olika

servicenamnderna.
Reglernaför över- och underskott for 1993 är inte heller fastlagda.En ekonom
kommunenberättar:
Om barnomsorgspengengår igenom är det meningenatt över- och underskott
ska barasper enhet.Ekonomin inom barnomsorgenär hårt ansträngd.Det finns
inga marginaleroch för 93 kommer det knappastatt bli fråga om några överskott. Och vad gäller underskott platschefernaska se till att det inte blir några.
Vi diskuterar situationenlöpande med dem och Försökertrampa bromseni
tid.
Utvecklingen går mot ett allt större ansvarför över- och underskott för platschefernaoch några av servicenamndernaplaneraratt låta platschefernabara
över- och underskott fullt ut under 1993. Diskussioner pågår om skriftliga kontrakt mellan servicenämndenoch platschefernasom reglerar hur över- respektive
underskott ska behandlas.
Servicenamndernafår självaåterbetalaför minusplatsertill kommunencentralt
och mätningar görs varje månad.Några av servicenämndernaväljer att göra
likadant och planerar att mäta antaletfulla platser varje månad.Andra planerar
att göra mätningar en gång per halvår under 1993.
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Alla platscheferhar idag tillgångtill datatemiinal där de kan göra kontinuerlig
budgetuppföljning. Kontering av fakturor görs av platschefema.Utbetalning och
instansninggörs än sålänge servicenämndemacentralt.
De privata daghemmenär inte anslutnatill kommunensekonomisystem.Vissa
privata barnstugor sköter ekonomin själv, medanandra köper tjänsten utifrån.
Brukaränskemål
Föräldrarnasåsikter om verksamhetenventileras foräldramöten och kvartssamtal.I flera servicenämnderhar föräldarna fått delta i en enkätundersökning
verksamsom går under benämningenpiItavle-enkät. Föräldrarna får betygsätta
heten bland annatvad gäller bemötande,trivsel och möjlighet till inflytande for
föräldrarna. En förvaltningschefberättar:
Vi har använt ossav piltavleenkätenunder ett par år nu. Vi frågar både föräldrar och personalen gång om året och de får betygsättaverksamheten.Efteråt
jämför foräldamas och personalenssvar och platschefendiskuterar sedanmed
personalenvad de tror betygenberor på. Generellt sätt ligger

mycket högt.

enkätomAlla servicenämnderhar ännu inte utvecklat en återkommanderutin
rådet. De flesta har dock använt sig av metoden en kortare tid. Resurstilldelningskriftliga kontrakt
en påverkasinte av kvalitetsresultaten.Diskussioner pågår om
följas
kvalitetsmål
ska
mätbara
platschefernamed
med
upp regelbundet.
som
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4 Bamomsorgen

i Svalöv

Undersökningenomfattar barn i åldern O 6 år. Barn som är i behov av omsorg
efter skoltidens slut samt de barn som går i förskola omfattas av undersökningen.

Antal platser
Kommunalt
572

Antal barn i kö
Privat
93

Kommunalt
lOO
55

Privat

Det kommunala utbudet avserbådedaghemoch familjedaghem.Köerna varierar
snabbt.
De privata förskolorna fördelar sig
Föräldrakooperativ:
Montessori:

2
l st

Totalt

3 st

följande satt:

SvalövsKommun har under lång tid hatt en borgerlig majoritet med Centerpartiet som det starkastepartiet. Vid valet 1991fick dock Moderata Samlingspartiet flest röster och därmedhar Moderaterna de flesta ordförandeposterna.Däribland är Kommunstyrelsensordförande moderat.
Det borgerliga styret har inte visat någon större viljeyttring för att barnomsorgenprivatiserad. Det finns inte heller något uttalat mål för hur stor andel av
den totala barnomsorgensom de alternativaformerna skall omfatta. Politikerna
har inte uppmuntrat kommunenspersonaltill att ta över verksamhetenoch starta
eget. Inte heller har föräldrarna erbjudits att starta Föräldrakooperativ.Det finns
inte någraaktiva åtgärderför att flera att starta alternativaformer av barnomsorgDet finns dock inte heller motstånd mot nyetableringav alternativadriftsformer, vare sig hos personaleller politiker. Konkurrensen sessom något
positivt bland personalenpå faltet.
Att inte kommunensanställdaär villiga att överta verksamhetensjälvakan ses
somen rädslaför ekonomin. Det blir allt kärvare att bedriva en sådanverksamhet. Oviljan att bli egenföretagarekan också sespositivt ur kommunensperspek-
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tiv. Det visar

att personalenhar ett eget ansvarför verksamhetenoch att de

trivs med detta.
Då kön till barnomsorgeninte blev mindre och det blev allt mer populärt att starta alternativa bamomsorgsformerstartadeshösten 19912 st foräldrakooperativ
inom kommunen.
Reella valmöjligheter
Inom Svalövskommun finns det 12 kommunalabamstugor fördelade 7 orter.
allt mellan 1 avdelning och upp
Daghemmensstorlek är varierande.Varianter
till 5 avdelningarfinns. Varje avdelninghar ca 17 bam inskrivna. Åldersfördelningen

de olika avdelningarnafår bamstugoma självabestämma.

Utöver den kommunalaverksamhetenfinns det som tidigare nämnts 3 alternativa
daghem.Montessoriförskolan är den äldsta av dessa.Verksamhetenhar i Svalöv
bedrivits sedan1978. Montessoriverksamhetenär den största av de alternativa
formerna. Här finns för närvarande57 barn inskrivna i åldern 1 - 6 år. Montessoriverksamhetenstartadesav utbildad personalinom Montessoripedagogiken
som ansågatt alternativ till den kommunalaverksamhetenborde fmnas.
Utöver Montessori finns det inom kommunen2 föräldrakooperativ. Båda
kooperativenhar varit verksammasedanhösten 1991. Dessakooperativ har
tillsammans36 barn inskrivna i åldern l - 10 år. Föräldrakooperativenhar startats framförallt p g a att föräldrarna var i stort behov av barnomsorg. Vid ett av
kooperativen försöker personalenatt bedriva en miljömedveten inriktning av
verksamheten.
För att starta ett kooperativ ställer kommunen vissakrav för att bidrag skall
erhållas.Exempel krav är personellt samma krav som kommunen, 3 personal l7 barn varav minst 1 anställd måstevara förskollärare och byggnadens
utformning byggnadsnämndensgodkännandekrävs. De alternativa formerna
får dessutom ta ut högre avgiñ än kommunengör för sin barnomsorg. Avgiften fungerar stimulerandebland alternativen. Det ideella arbetet som föräldrar
lägger ned i form av gräsklippning, städningoch sjukvikarier är av underordnad
betydelsejämfört med att de faktiskt har lägre avgift än kommunen. Samtliga
alternativ användersig av den enhetstaxasom kommunen utnyttjade 1990 -
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1991.Enhetstaxaninnebär att avgiften per månadär i genomsnitt 300 kr lägre.
1992övergick kommunentill en inkomstrelateradtaxa som betalassamtliga
årets 12 månader.Det inkomstbortfall den alternativaverksamhetenhar kompenserasgenom föräldrarnas aktiva medverkan.
De föräldrar som är intresseradeav barnomsorgtill sinabarn vändersig oftast
till barn- och ungdomskontoret i kommunen.Föräldrarnainformeras muntligt
om att det inom kommunen även finns alternativaformer av barnomsorg.
Önskar Föräldrarnaställa sig i kö till den kommunalabarnomsorgenär det barnets födelsedatumsom avgör vilken plats de får. Finns det syskon som också är i
behov av omsorg är äldstabarnetsfödelsedatumsom gäller även for de
yngre
syskonen.
Föräldrar som är intresseradeav den alternativa omsorgenvänder sig direkt till
de privata barnstugornaom de är övertygadeom att den omsorgsformenär helt
rätt. Många föräldrar anserdock att det mest väsentligaär att barnomsorgsfrågan löst. Detta gör att många föräldrar står i kö till såväl den kommunala
som
den privata barnomsorgen.
Montessoriföreningenär den endabarnstugasom har gått ut och marknadsfon
sig vid olika tillfällen via tidningar och anslag.Marknadsföringenhar gjorts i informationssyfte.Det finns kontinuerligt kö till Montessoriverksamheten.Det övriga alternativenverkade främmandeinfor tanken att de skulle behöva ut
och informera om sin verksamhet.Den allmännaåsikten ar att vi finns till och
har kö hit.
Någon marknadsföring av de kommunalabarnstugornaär

gjord. Tanken
främmandeför varken politiker eller för personalen dc olika
daghemmen.Ett krav som ställsfrån de anställdaär att de olika daghemmen
detta är dock

skall behövaprofilera sig. Anledningentill motståndetmot profilering är att det
kräver mycket av personalenför att hålla det som utlovas. Ytterligare en anledning ar att profileringen är mycket personalberoende.Om de anställdaslutar
daghemmet,frivilligt eller genom omstrukturering, finns uppenbarrisk att profileringen försvåras.Vidare ansesdet viktigt att det skall utformas
en gemensam
marknadsföring ett enligt mig själv mer korrekt uttryck ar information för
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samtligakommunalabamstugor. Personalenoch då främst föreståndarnaser
även något positivt med tanken marknadsföringeftersom de anser :tt de då
måstetänka efter vad de verkligen gör och

så sätt göra bådepositiva och

negativaerfarenheter.
Det är svårt att direkt påvisaatt den kommunala bamomsorgskönverkligen
minskadegenom att de olika alternativen startade.Som tidigare nämns finns
mångabam som står bådei den kommunalaoch den privata daghemskön.Gekommunalbamomsorg har
nom att föräldrakooperativen startadesi brist
någonförflyttning från kommunal till privat verksamhet förekommit Andra
bidragandefaktorer till omflyttning är om barnen trivs på sitt nuvarandedaghem
eller

samt närhetentill hemmet.

Däremot förekommer det att föräldrar arbetar, d v s har formell utbilcning,
något av de alternativaformerna medanderas egnabarn fortfarande fans inom
är svårt att dra någraslutden kommunalabarnomsorgen.Vad detta beror
satserom.
Platstilldelningeninom den kommunalaverksamhetensker efter barnetsfödelsedatum.Detta systeminnebär att äldre syskon tar sina yngre syskon ned sig vid
placeringar.Inom Montessoriverksamhetengäller anmälningsdatumetsom
könummer. Montessori är den endabamomsorgsform som tar ut en administrationsavgift vid anmälningen.För de två föräldrakooperativen är det ävenhär
anmälningsdatumsom är avgörandevid platstilldelningen.
Brukarinflytande
De fora som användsmest inom den kommunalaverksamhetenär der dagliga
kontakten med personalensamt föräldramöten. Enkätundersökningarhar gjorts
vid enstakatillfällen inom den kommunalaverksamheten.Vid dessatilfállen har
enkäternaendastomfattat 1 eller 2 daghem Initiativet till dessaundersökningar
har tagits av daghemmensjälva.
Inom den kommunla verksamhetenär viljan från föräldrarnas sida att engagera
sig låg. Föräldrarna ansersig ha tid till detta. Ett försök har gjorts ned att
starta en s k föräldragrupp där barnomsorgsverksamhetendjupare skulle
diskuterast ex skulle här information om budgetenges. Intresset var väldigt
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svagt, 2 - 3 föräldrar kom till dessaträffar. Även här korn initiativet från barnstugansjälv. Detta visar på att en långtgåendedecentraliseringfinns och att
verksamhetenär väl fungerande.
En ytterligare bidragandeorsak till det låga engagemangetär att det viktigaste är
att barnentrivs under den tid som föräldrarna arbetar.Dessutomfinns inställningenatt barnenblir lidande om föräldrarna framför negativ kritik.
Föräldrarnasmöjlighet att påverka verksamhetenär störst inom de alternativa
formerna.Här styrs inriktningen av verksamhetentill stor del av föräldrarna och
av derasönskemål. Den pedagogiskaverksamhetenansvarartrots allt den anställdaoch välutbildade personalenför. De korta beslutsvägamauppskattassåväl
av personalensom av föräldrarna.
Resursfördelning
Inom den kommunala verksamhetenligger budgetentill grund för verksamheten.
Inför 1993har direktiv utgått att budgetenskall ligga kvar
l992-års nivå.
Detta har lett till att omfördelning mellankostnadernaär nödvändiga.Föreståndama lägger en kostnadsbudgetsom de sedanansvararför. I budgeteningår
personalkostnader,lokalkostnader, matkostnadersamt materialtill den löpande
verksamhetent ex lek- och förbrukningsmaterial.Föreståndarnakonterar sina
fakturor medanregistreringensköts centralt från kommunkontoret då en obruten
verifikationsseñeeñersträvas.
I den centralabudgeteringenför barnomsorgenberäknasantaletplatserefter
en
schablonmodellsom säger att det skall finnas 3 personalper 17 barn i åldern
0 - 6 år. I det löpande arbetet talas det mest om antalet vårdtimmar som används.I och med att föreståndama,indirekt även övrig personal,har blivit
mer
ekonomiskt medvetnainträffar det att bamstugoma själva påpekar att de kan ta
emot fler barn p g a tidsfördelningen.
Det finns i dagslägetmöjligheten att överföra ev överskott till nästaårs budget.
För att kunna göra detta är motiveringen mycket viktig. Det uppkomna överskottet fâr t ex användastill en större investeringi utomhusleksakereller
en ny
telefax. Vill man som föreståndaredäremot användaöverskottet till att
ge per-
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sonalenextra lön godtages dennamotivering. Diskussionenförs med
kommunensekonomikontor.
Organisationeninom barnomsorgenär uppbyggd så att det inom barn- och ungdomskontoret finns en ansvarig chef. Då såvälbam- som ungdomsbitarnavar for
sig är stora har mycket av ansvaretför barndelendelegeratstill biträdande chefen. Under dennachef finns ett antal föreståndare.Föreståndamahar fr. 0. m.
september1992 även ansvarför dagbarnvårdare,Förskoleverksamhetensamt
öppen förskoleverksamhet de platser där sådanförekommer.
Förslag föreligger om att det skall bildas resultatenheterdär foreståndamaskall
har såväl intäkts- som kostnadsansvar.Daghemsforeståndarnahar genomgått en
grundlig utbildning inom ekonomi och det är från denna personalgrupp som
frågan om resultatenheterhar kommit. Diskussionenang resultatenheterhar
ännu inte lett till någrapraktiska förslag.
Kostnadernaredovisasmed olika intensitet beroende vilken nivå det berör.
Föreståndamafår bokföringsjoumal varje månad.Barn- och ungdomsnämnden
får även de varje månaden ekonomisk rapport. Rapporten är fördelad per delprogram. Med delprogram avsest ex samtligadaghemoch samtliga fritidshem.
Kommunstyrelsenslutligen, får ekonomisk redogörelseett par gånger per år.
Rapporten här är endastfördelad

barnomsorgoch skola.

Under 1992 har det tillkommit 100 nya kommunalabarnomsorgsplatser.För att
minskakostnadernahar man i första hand använt sig av redanbefintliga lokaler.
En utökning av den alternativa verksamhetenhar skett genom att Montessori i
april 1992 startadeen småbarnsavdelningför barn l -3 år. Avdelningen tar emot
9 bam. Infor 1993 finns inga kostnader upptagnafor nyetablering.
Kooperativen ansvararsjälvafor att den uppgjorda budgetenhålls. Genom att
föreningarnasjälva ansvararfor de ekonomiskamedlen finns möjlighet att själva
avgöra vad ev överskott skall användastill. Genom den snabbabeslutsgången
kan t ex beslut om att decembermånad skall vara betalningsfri tagas kort före
utskicket av betalningsaviema.Kooperativen sköter själva sin bokföring. Vid
starten valdes en förälder till att ansvaraför den ekonomiskabiten, men ganska
snart insåg man att det rörde sig om stora belopp och man försökte någon
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ekonomiskt kunnig persontill att sköta det. Finns det ingen med ekonomikunskaperfinns alltid möjlighet att kontinuerligt samarbetamed de valda revisorerna
då dessaär ekonomiskt kunniga.
Kommunen räknar med att en barnomsorgsplatskostar samhället65.000
70.000 krbarn och år. För närvarandefår kommunenstatsbidrag,33.000
krbarn och år. Detta bidrag kommer att sänkasinfor 1993,hur mycket har dock
kommunenkännedom om ännu. Statsbidragetges till samtligabarnomsorgsformer, även de alternativaformerna, Ett av kriterierna for att vara bidragsberättigande är att barnstugornaskall bedriva barnomsorgunder största delen av
dagen.Montessori har en avdelning som bedriver verksamhetendastunder 3
timdag och dennaaktivitet är bidragsgrundande.För att Montessori skall
klara av verksamhetenär man beroendeav en stor foraldrainsatsframförallt
dennaavdelning
De alternativaformerna får lokalbidrag från kommunen.Bidraget täcker hyran
for lokalen medanreparationeroch underhåll får kooperativensjälvabekosta. De
statliga bidragengrundas hur mångabarn som finns inom verksamheten.Infor
1993 får de alternativa formernabidrag som grundar sig
1992 års verksamhet. Detta betyder att den alternativabarnomsorgeninte kommer att

några

större ekonomiskasvårigheterunder 1993.
Startbidrag har de nystartadeverksamheternatidigare kunnat från kommunen
efter att ha motiverat sin önskan.Fr o m 1993begränsasdennamöjlighet väsentligt. Detta bidrar saken till att det blir svårareatt det ekonomiskt lönsamt att
starta en ny alternativ form av barnomsorg.
Nar foräldrakooperativenstartadesvar det en förhoppning från kommunenssida
att dennatyp av verksamhetskulle vara betydligt billigare än den kommunala.
Detta har nu efter drygt l års verksamhetvisat sig endastvara förväntningar.
Den alternativa verksamhetenär ungefärlika kostsamfor kommunen som de
egna daghemmenär.
Kvaliietsharztering
Inom barnomsorgenfinns inte någraklart uttalade mål for verksamhetensom
helhet. Genomdetta finns inga strategierheller. Till hjälp for verksamhetenfinns
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de kommunalamål- och riktlinjerna som har utarbetatsgemensamtav politiker,
personaloch föräldrar. På varje enksild bamstuga finns dock möjlighet att själva
utforma målsättningenför verksamheten.Möjligheten används flitigt ute bland
om det är kommunalaeller alternativa forMålen
får
i sambandmed inskolningen och finns dessföräldrarna
del
ta
av
mer.
daghemmen,ingen skillnad finns

utom ofta anslagen avdelningarna.Målen omfattar hela daghemmet.Utöver
detta formar varje avdelningsjälvasina egna strategierfor att nå målen. Strategiema är även dessakända av föräldrarna. Genom att föräldrarna själva aktivt
deltager i verksamhetenbland töräldrakooperativenkänner de till den utarbetade
verksamhetsplanen.
kvalitet som ovan redogjorts for inom den kommunalaverksamheten.Sättet att uppnå god kvalitet skil-

Inom den alternativa omsorgenställs likartade krav

jer sig däremot åt. Somjag tidigare redogjort for arbetar ett av kooperativen
mycket med miljön. Montessoripedagogikenskiljer sig markant från det traditionella pedagogiskasynsättet.Montessori arbetaretter devisen: hjälp barnen att
göra det själva.Verksamhetenbygger att barnenär individer och att de skall
uppmuntrastill att ta egna initiativ.
För att upprätthålla motivationen bland den kommunalt anställda personalen
budgeterasdet varje en summasom är öronmärkt for personalensfortbildning. Exempel

fortbildning är inköp av litteratur och studiebesök. Det

finns även olika slagskurser som personalenhar möjlighet att anmäla sig till
samt några barnstugor kan gemensamtlyssna ett föredrag. Inom Montessoriverksamhetenanvändsockså fortbildning av personalen.Då samtliga anställdahar fullständig Montessoriutbildning går de anställdakvällskurser inom
detta område för att komplettera sin tidigare utbildning. När frågan om personalutbildning ställdestill de båda nystartadeforäldrakooperativen erhölls svaret att
det under det första året har varit mycket att tänka
samheten.

inom den egna verk-

7 Områdesstudie:

Äldreomsorg

av Margareta Axén-Andersson, Statskontoret
Inledning
Kommunernasansvar för äldre- och handikappomsorgenreglerasi Socialtjänstlagen.Omsorgenomfattar dels individuell hjälp i hemmet,service och omvårdnad som föregås av behovs-biståndsprövning, dels generellaåtgärder for att underlätta for den äldre att leva ett självständigtliv. Kommunal äldreomsorgär
uppdeladi hemtjänst,färdtjänst och serviceboendesärskildaboendeforrner.
Hemtjänstbestår av hemhjälp,hemsjukvårdi vissafall, olika verksamhetervid
dagcentraler,matdistribution, fotvård m m.
Enligt Regeringensintentioner i ÄDEL-reformen skall kommunernasträva efter
ett varierat utbud av äldreomsorgvad gäller boendeformer,hemhjälpoch hemsjukvård for att kunna möta de äldreskrav och behov. I 38 % av kommunerna
finns, enligt en undersökning som Kommunförbundet nyligen genomfört, alternativa driftsformer inom äldre- och handikappomsorgen.De vanligasteuppgiñernasom utförs i ickekommunal regi är städning,hemsändningav varor, matdistribution, fotvård och yttre hemtjänstsnöskottning liknande. I ca 20 komalternativaservicegivare.I
muner börjar även personlig omvårdnadläggasut
ekonomiskatermer uppgår den entreprenadutlagda verksamhetentill endast
1% av kommunernastotala bruttokostnader for äldre- och handikappomsorgen.
I och omkring storstädernaär siffran något högre, 2 3%. Iundersökningen har
kommunernaangett att pensionärernaverkar nöjda med de privata alternativ de
och kommunen anger att mangenom de alternativadriñsformema
prövat
erbjuder pensionärernaökad service.
Har kommunenlagt ut hemtjänsteneller delar av den

entreprenadtill ett antal
privata företag kan detta innebäraen valmöjlighet för den enskildeom alla företag fritt kan utnyttjas av de som är berättigadetill hemtjänstoberoendeav var i

kommunende bor. Om entreprenörenär knuten till ett bestämtgeografiskt område inom kommuneninnebärdet dock inte någon reell valmöjlighet för den
enskilde. Förutom möjligheten att välja mellanolika producentersker även en
utveckling mot ökat brukarinflytande inom ramenför den kommunalahemtjänsten.Den enskilde erbjuds möjlighet till att själv bestämmaöver innehållet i
och omfattningen av tjänsten, även om endastkommunalhemtjänstfinns att
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tillgå. Denna form av självbestämmandekan i realiteten vara nog så betydelsefullt ur den enskildesperspektiv.
Brukarinflytandet när det gäller serviceboendetoch särskildaboendeformer utvecklas då kommunernaalltmer särskiljer

begreppenboendeoch servicehemÅDEL-reformen.
tjänst i och medgenomförandetav den s k
Denna innebär a
att det skall finnas olika boendefonner for de äldre där det finns närhet till service och omsorg. Däremot skall den enskildetill största möjliga del själv bestämmaöver hur den individuella servicenoch omsorgen skall utfonnas.

Avg1fter, taxor
Kommunen har enligt socialtjänstlagenrätt att ta ut skäligaavgifter enligt de
a färdtjänst, social hemhjälp,
boendei servicehusoch annanliknande socialtjänst. I och med att kommunerna
tar över sjukhemmenfrån landstingenskall kommunernaäven for dennaverkgrunder som kommunen själv bestämmerfor

samhetta ut skäligaavgifter. Riksdagenhar nyligen fattat beslut prop 199293:
129 om att Avgifter for hjälp i hemmet,serviceoch omvårdnad samt boende
skall bestämmasså att den enskilde förbehållstillräckliga medelfor sina personliga behov. Därutöver skall liksom nu gälla att avgifterna skall vara skäliga och
att de inte får överstiga kommunenssjälvkostnad. Något statligt reglerat högkostnadsskyddinförs såledesinte. Somjämforelse kan nämnasatt Regeringens
forslag om husläkareoch i utredningen om arvoden till privatpraktiserandeläkare föreslåsfor riket enhetligapatientavgifter samt högkostnadsskydd.
Vidare framhålls att avgiñema for serviceoch omvårdnad skall vara kostnadsneutralamellan olika boendeformer. Det innebäratt kommunernaskall ta ut jämförliga avgiñer for omsorgenoberoendeom den ges i de från landstingenövertagna sjukhemmeneller i de övriga särskildaboendefonnernasom kommunerna
ansvararfor. Boendekostnadenskall därmedsärskiljasfrån serviceoch omvårdnadskostnader.Vidare kommer även de helinackorderingsavgiñersom förekommer inom ålderdomshemmenatt awecklas. I stället skall avgifter tas ut for
hemtjänstoch omvårdnad separatoch kostnaderfor boendeoch boendestandard
betalasfor sig av den enskilde.
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Fallstudier- Sammanfattning
Statskontoret har i sin utredning studerat tre kommunerssätt att lösavalmöjlighetbrukarinflytande inom äldreomsorgenfrämst vad avser hemtjänsten.De tre
kommunernavisar upp tre olika sätt att arbetameddessafrågor.
En kommun har infon checksystemdär den enskildekan välja privat hemtjänst
och med hjälp av checkarköper sin tjänst direkt från hemtjänstföretagen.Företagen är godkändaav kommunenmen inga avtal mellandessaoch kommunen
föreligger. Den enskildekan välja mellanolika privata företag och kommunal
hemtjänst.Det totala värdet

de checkarden enskildehar till sitt förfogande
bestämsav det antal timmar som den enskilde är berättigadtill enligt kommunens prövning. Den enskildebetalar en fast enhetligmånadsavgifttill kommunen.
En annankommun har entreprenadavtalmed såvälkommunalasom privata bolag om hemtjänstoch sjukhemsärskilt boende.Genomdessaentreprenadavtal
köper kommunenen viss mängdhemtjänstrespektive ett visst antal platser årligen och betalar ett fast pris for detta. Den enskildeerbjuds att välja mellande
företag som kommunenhar entreprenadavtalmed. Även i detta fall görs en
prövning av hur mycket hemhjälpden enskildeär berättigad till. Den enskilde
betalar avgift direkt till kommunen.Avgiften är inkomstprövad men oberoende
av omfattningen av insatsen.
Den tredje kommunendriver såvälhemtjänstsom särskilt boendei kommunal
regi. Den valmöjlighet som den enskildehar är att välja vilken hjälp och hur
mycket den vill ha när det gäller boservice och betalar ett subventionerattimpris
för dessainsatser.Den enskildekan därmedköpa mycket hjälp som den
tycker att den vill ha och vill betalaför. Timpriset for boservicevarierar beroende

typ av tjänst. I stället for ett fast månadsprisför den enskildehar kommuninfört
ett högkostnadsskyddför att skyddade ekonomiskt svagahushållen
en
med stort hjälpbehov. För personligomvårdnadbetalarden enskildedock ett
fast pris per månadoberoendeav hur stort behovetoch omfattningen av insatserna är.
Nedan redovisasde tre kommunernasom

studerat och derasarbetemed att
utveckla valmöjligheternainom äldreomsorgen.För samtligakommunergäller
att förändringarnaär i ett uppbyggnadsskedeoch att man prövar sig fram. Där-
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med har man ännu

hunnit göra några systematiskauppföljningar av effektema

av förändringama.

Nacka kommun
Nacka kommun har inom hemtjänstområdetinfört ett kundvalssystemsom innebär valmöjlighet för personermed hemtjänstatt välja även privata alternativ för
sin hemtjänst såvälför städning,inköp och annanservice som för personlig omvårdnad.De företag som kunden får anlita skall vara godkända av kommunen.
Vissa företag erbjuder enbart hemservicemedanandra erbjuder såväl hemservice
checksystem
som personlig omvårdnad.Möjligheterna för att med hjälp av ett
låta hemtjänstkundemavälja privata vårdgivare började diskuteras i samband
med valrörelsen 1991. Beslut om att införa dennamöjlighet gick snabbtefter
valet och det nya systemetinfördes i april 1992. Vid tidpunkten för beslutet
farmsendastenstakaföretag att välja mellan.Fram till januari 1993 har 12 företag för hemtjänstverksamhetgodkänts av kommunen.
Erbjudandet att välja ett privat alternativ för hemtjänstser kommunen som en
plustjänst för hemtjänstmottagaresom vill, orkar och kan klara av möjligheten
att välja. Det kräver att den enskildeklarar att administrerasina checkar, kontakta de enskilda servicegivarna,beställatid, komma överensom vad som skall
göras, godkännaarbetet och skriva under checken.
Kundvalssystemetsutformning
För samtliga som önskar hemtjänstsker en prövning av hjälpbehovet.Hemtjänstassistentenprövar enligt socialtjänstlagenden enskildesbehov av hemtjänst och
gör en bedömning av vårdtyngden. Vårdtyngden angesi timmar hemtjänst per
månad.Hemtjänstkundeninfonneras samtidigt om att det finns privata hemtjänstaltemativ samt vilka företag som kommunenhar godkänt. Den enskilde kan
sedanvälja mellan att utnyttja den kommunalahemtjänsteneller välja ett eller
flera privata företag som skall sköta hemtjänsten.Väljer kunden att utnyttja nåut checkar till kunden.
got av de privata alternativen skriver hemtjänstassistenten
Det totala värdet checkamaär baserat det antal timmar hemtjänst som den
enskilde är berättigadtill. Varje check skall i princip täcka kostnadernaför ett
besökstillfálle.
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De enskildaföretagenarbetar över helakommunenoch oberoendeav var man
bor i kommunenkan man välja bland samtligagodkändaföretag. Företagenhar
lite olika profil i sitt serviceutbud.En del tillhandahållerendasthemservice,
andra tillhandahållersåvälhemservicesom omvårdnad.Den enskildevändersig
direkt till det företag den vill anlita och kommer överensom vad tjänstenskall
innehållanär det gäller såväl service som exempelvisomvårdnad,fönsterputs,
viss matlagningbakning eller promenadhjälp.Efter utfört arbetegodkänner
kunden arbetet genom att skriva under en scrvicecheck,vilket är en förutsättning
för leverantörenatt checkeninlöst hos kommunen.
Checkarnadelasvanligtvis ut månadsvistill kunderna men kan i vissafall lämnas
ut till upp mot 2 månaderi taget. Det händerockså att hemtjänstassistenten
skickar checkernaper post. Anlitar kundenendasten firma for samtlig hjälp den
behöver under månadenkan en månadscheckskrivas ut som då motsvararett
värde
200 kr multiplicerat medantal berättigadetimmar. Utnyttjas fler firmor
eller om kunden har bestämtvilka den skall vändasig till skrivs checkar ut
antingen 200 kr styck eller överenskommetbelopp om man vet att det för
en
speciellinsatsgår mer än en timme.
Den enskildehar möjlighet att när som helst byta tillbaka till kommunenshemtjänst Möjlighet finns också att kombinerakommunalhemtjänstmedprivat.
Information om valmöjligheterna
Efter det att Nacka kommun beslutat om att införa ett kundvalssystemmed möjlighet for den enskilde att medhjälp av servicecheckarköpa sin tjänst hosprivata
företag med hemjtänstverksamhetbesöktepolitikerna olika pensionärsorganisationer för att informera om den nya möjligheten.
Detta följdes senareupp med en broschyrertill samtligahemtjansthushållmed
erbjudandeom det nya alternativet.De som är intresseradefår närmareinformation om alternativenvia sin hemtjänstassistent.En förteckning över godkända
enskildaföretag som omfattar ett informationsbladper företag har utarbetats
av
kommunen.Där framgår följandeuppgiñer:
-Företagetsnamn adressmm
-Verksamhetensart Tjänster som erbjuds.
- Kompetenshos personalen
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skall hålla sig inom 200 kr per timme vilket motsvarar värdet
- priser företaget
servicecheekarna
Övrigt exempelvis om arbeteutförs även kvällar och helger
beställningar
- telefontid för
Relation mellan kommunenochföretag med hen:gänstverksranzhet
Hemtjänstverksamhetenutgör oñast en liten nisch i de olika företagens övriga
verksamhet.Flera företag består av endastett fåtal personer. I några fall är det
personersom tidigare arbetat inom den kommunala hemtjänstensom startat
eget.
Ett företag som är intresseratav att arbetamed hemtjänstverksamhetenmåste
först godkännasav kommunen.Godkännandetav företagenhar kommunstyrelsendelegerattill projektledaren för forsöksverksamhetenmed kundvals- och
checksystemet.Kommunen ger dock ingen garanti till de företag som anmäler
intresseatt de verkligen kommer att bli anlitade.
Kommunen tar referenseroch gor en bedömning av innehåll och kvalitet i de
tjänster företaget erbjuder. Företaget fyller i ett formulär med uppgifter om sig
och sina tjänsteerbjudandenvilket skall godkännasav kommunen. Vidare informerasföretaget om tystnadsplikt, sekretessoch andra regler som rör hemtjänsten. Företagen måsteäven ha ansvarsförsäkringfrämst för att kunna hålla kunden skadeslös.De flesta företag är sedantidigare kända av kommunen och har
kommunen.Några är som ovan nämntspersoner som
tidigare arbetat inom den kommunalahemtjänsten.De små företagen är sårbara
mot sjukdomsfallbland personalen,semesterm m. Kommunen försöker därför

tidigare utfört uppdrag

olika sätt underlättaför de minsta nystartadeföretagen genom att erbjuda
vissa utbildningsinsatserom att driva företag samt branchkunskapm m. Inom
kommunenanserman att det ar viktigt att se till att de små nya företagen ges
kunskapoch grundförutsattningar att klara sig. Detta är viktigt för både kunden
och kommunendå kommunen är ytterst ansvarigför att hemtjänstenfungerar.
Erfarenheter om zzlnylyandegrraden
Möjligheten att välja ett privat hemtjänstalternativstartadei april 1992. I dagsläget har ett 40-tal hushåll av totalt 850 hemtjänsthushållprivat hemtjänstvia
checksystemetdvs en ganskaliten andel. De flesta som har valt privat hemtjänst
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haderedantidigare hemtjänst.Hälften av dem som tillkommer som hemtjänsthushållväljer dock ett privat alternativ. Utveckling har skett i en ganskalugn
takt och är fortfarande att betrakta som en försöksverksamhet.Den vanligaste
tjänsten som köps av de privata Företagenär städningoch därmedjämförbara
uppgifter. Det har än sålängebara i enstakafall inträffat att en person mitt i en
månadhar velat byta tillbaka till den kommunalahemtjänsten.Däremot har det
hänt att kunder när checkarnatagit slut för en period valt att
tillbaka till kommunal hemtjänst.Den vanligasteorsakenför att
tillbaka till kommunalhemtjänst är att den enskildebehöver mer personlig omvårdnadutöver städhjälpoch
liknande.
Kostnader,A vgifter
Kommunenskostnadenfor att hanteraen hemtjänstcheckmed ett värde 200
kr per timme har beräknatstill 20 kr. Kommunenstotala kostnadfor det privata
alternativet är därmed220 kr per timme. Hanteringskostnadenskall täcka försöks- och utvecklingskostnader, information, godkännandeav företagenoch
checkinlösning.Detta är en beräkningoch man vet riktigt än hur det slår. Timpriset 200 kr är beräknat som en genomsnittlig kostnadför dagarkvällar och
helger. Den enskildefirman får alltså lika mycket betalt för dagtid som andra
tider. Kommunenhar dock inför framtiden funderingar en dilferentiering av
timpriset efter typ av insatsservice eller omvårdnad eller skilja dagtid resp
kvälls- eller helgtid. Priserinom hemtjänstverksamhetär momspliktig.
Somjämförelse kan nämnasatt for en timme hemtjänsti den enskildeshem i
kommunalregi budgeteras226 kr. Kostnadenberäknasefter hemtjänstenstotalkostnaddividerat med antal faktiskt utförda hemtjänsttimmar,då ingår således
gångtid, internadministration,personalledning,hyra m m. I båda fallen ligger
hemtjänstassistentens
tid utanför.
Nacka kommun tillämpar en enhetligmånadsavgift för personermed hemtjänst
oberoendeav mängdenhemtjänstinsatser,inkomst eller vald producent. 1992
uppgick avgiñen till 365 kr per månad.Den enskildebetalar sin avgift direkt till
kommunenoberoendeav om man användersig av privat eller kommunalhemtjänst.
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Effekter på resursutnyttjande och kostnaderna
Målet med kundvalssystemet var att ge kunden valmöjlighet och därmed också
eventuellt öka kvaliteten. Någon ekonomisk vinning för kommunen var ingen
förutsättning när försöksverksamhetenstartade.
Såsomchecksystemetnu är utformat ger det inget incitament för företagen att
enligt den schablon som motpressapriserna då de är berättigade till betalning
den enskilde ñrman tar ut
svarar kommunensbmttokostnad för hemtjänst.Om
for en 200 kronors
timme
får
lite
kunden
än
timpris
eller
mer en
ett lägre
om
kunden som alltså får
enskilde
den
helt
mervärde
check tillfaller dennavinst eller
andelen
beståroch
ut mer tid eller tjänst för checken.Om kundvalssystemet
kostnadsfråganintressant
privata alternativ ökar blir även den totala resurs- och
effektivitet.
att bevaka.En ökad konkurrens leder förhoppningsvistill höjd
Uppföüning
Hemtjänstassistentenbör regelbundetha en personlig kontakt med varje hemtjänstmottagareför att följa upp eventuellaförändringar av behovet samt att
hemtjänstenfungerar som den ska och för att i förekommandefall skriva ut nya
checkar.
Före checksystemetsinförande hadeNacka avtal med en entreprenör om städning inom hemtjänsten.Flera pensionärerutnyttjade denna.När checksystemet
infördes var det mångahemtjänstmottagaresom gärna ville fortsätta att anlita
entreprenörenmen däremot inte behövahanteracheckarna.
Nacka kommun har utarbetat en uppföljningsmodell tillsammansmed Umeå universitet. En uppföljning skall påbörjasi mitten av det här året. Det skall ske a
genom kundenkät samt besök hos hemtjänstkunder.
Huvudtesen för kommunenfram till dessär: Är kunden nöjd är kommunen nöjd.
Man utgår från att kunderna som valt det privata alternativet är nöjda sålänge
de inte vill byta tillbaka till den kommunalahemtjänsteneller annat sätt aktivt
uttrycker missnöjemed sin hemtjänst.
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Helsingborgs kommun
[Helsingborgs kommun arbetar manjust nu med att skapade organisatoriska
förutsättningarnafor att kunna erbjudavalmöjlighet för kundernainom äldreomsorgen.Myndighetsutövningenoch beställarñmktionenhar skilts ut från produktionen av tjänstema. 1992 inrättadessex servicenämndersom har myndighetsoch beställarñmktion.För att utveckla och hålla sammanden nya produktionsorganisationeninrättadessamtidigt en vårdstyrelsefor äldreomsorgensom bla
fungerar som ett beställarkanslisåvälfor de kommunalaproduktionsenhetema
som de privata företageninom äldreomsorgen.Såvälde kommunalaproduktionsenhetemasom de privata alternativenkallas nedanvårdbolag.
Utformning av systemetför äldreomsorg
Total finns sju kommunalavårdbolag och tre privata. Ett av de privata vårdbolagen har entreprenadavtalmed kommunenom att driva ett sjukhem.De andra
nio bolagenhar huvudansvarför hemtjänst,hemsjukvårdoch särskildaboendeformer som sjukhem och ålderdomsheminom var sitt geografiskaområde.Anledningentill att det finns flera kommunalavårdbolag är att de skall konkurrera
med varandra.De geografiskagränsernaför de producerandevårdbolagenoch
de beställandeservicenämndemasammanfaller

Detta for att det skall finnas

mer än ett vårdbolaginom en servicenämndsansvarsområde.Samtligabolag har
ett ganskabrett spektrum sinatjänster. De privata vårdbolagenhar entreprenadavtal med vårdstyrelsenom omfattningen de tjänster de skall tillhandahålla
under ett år. Vårdbolagenhar ansvargentemot sinakunder dygnet mnt, men
kvällar och nätter utförs arbetet av en för kommunengemensamkvälls- och nattverksamhet.
De privata entreprenörernastår för ca 25 % av äldreomsorgeninkluderandesåålderdomshemoch sjukhemsom hemtjänst.

väl platser

Entreprenörsavtalenmed de privata bolagenlöper

5 med en treårig törlängning.Den ekonomiskaersättningreglerasårligen efter ett
förhand över-

enskommetsätt. I avtalet reglerastotalvolymen av hemtjänstinsatserför ett
för vilken kommunenförbinder sig att betala ett visst belopp. Volymen kan i
förekommandefall justerasårligen. Den överenskomnaomfattningenbaseras
huvudsakligen utfallet av hemtjänstverksamhetinom det aktuella geografiska
området från föregåendeår. De privata bolagen måsteha en ansvarsförsäkring
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också att följa regler
som håller hemtjänstkundemaskadeslösa.De förbinder sig
står kommunen för
sjukhemmet
privata
om tystnadsplikt m m. När det gäller det
fastighetskostnademasåvälhyra som underhålloch reparation och vårdbolagen
står för drift och inventarier.
Under det närmasteårenkommer avtal ävenatt upprättas med de kommunala
kommunen cenvårdbolagen.Ansvarsforsäkringenkommer dock att ligga
tralt.
Servicenämndengör en prövning av den enskildesbehov av service och omvårdnad i form av hemtjänstenligt biståndsparagrafeni socialtjänstlagen.Detta
görs av en vårdbedömaremotsvarande hemtjänstassistent.Vårdbedömaren
bedömervilken typ av hjälp som den enskildebehöver och i vilken omfattning.
Behovet preciserasi antal timmar hemtjänst.För närvarandeutarbetas inom
kommunen ett förslag om att övergåtill att användabegreppetvårdnivåer i
stället för antal timmar. Inom serviceområdetsom omfattar städning och annan
boendeservicekan det bli fråga om fem servicenivåeroch inom omvårdnadsområdet tre vårdnivåer.
Den som är berättigadtill hemhjälphar möjlighet att välja någon av de kommunala eller privata vårdbolagenför att tjänsternautförda. I stort sett alla kunder
väljer det vårdbolag som ansvararför det geografiska områdedär kunden bor.
Med ledning av överenskommelsenmed den enskilde, avropar servicenämnden
via vårdstyrelsenden med kunden överenskomnahemtjänstenvad gäller huvudsakligt innehålloch omfattning. Det utvalda vårdbolaget tar kontakt med kunden
för att komma överensom närmareutformning och individuell anpassningav
hemtjänsten.Är den enskildemissnöjdkan den i princip begärabyte av vårdbolag omgående.Sådanabyten förekommer dock ytterst sällan.Om en kund är
missnöjdräcker det oftast med att byta vårdbiträde då missnöjet snararegäller
ett speciellt vårbiträde än ett speciellt företag.
Valmöjlighet finns även för särskildaboendeformer som ålderdomshemoch sjukhem. Särskildaboendefonnermed heldygnsomsorgär dock en bristvara vilket
begränsarvalmöjlighetema.
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Information om valmojligheterz.
Information om de olika valmojligheterna,såvälde kommunalaproduktionsenheterna som entreprenörernages muntligt av vårdbedömarentill var och en i
sambandmed vårdbedöntningensåvälför nya som för befintliga hemtjänstmottagare. Några skriftliga informationsblad om de olika leverantörernafinns ännu
ej.
Kostnader och avgmskømslruklion
1 inledningsskedetunder 1993 forhandlaspriser mellanvårdbolag och vårdstyrelse, respektivevårdstyrelseoch servicenämndernasbeställarorganisation ett
övergripandeplan. Kostnadenkan variera mellande olika vårdbolagen.Kommunen betalar ett överenskommetpris för den omfattning av tjänster som skall
utföras under ett år. Den överenskomnavolymen tjänster får variera ca +- 5 %.
Vårdbolaget är därmedgaranteradett viss årsinkomst. Konstruktionen med
entreprenörsavtalär endasttemporär och kommer troligen att ersättasav en
annan konstruktion som sannolikt kommer att innebäraauktorisation av olika
vårdbolag. Vårdbolagenkommer i dennakonstruktion att betalasefter hur
mycket de anlitasoch efter faktiskt utförda prestationer.
Vårdstyrelsenbetalar det med varje vårdbolag avtaladepriset. Det pris som servicenämndernabetalar for de avropadetjänsternaär dock ett genomsnittsprisav
samtliga vårdbolagspriser. Detta genomsnittberäknasav vårdstyrelsen.Servicenämndernasom är huvudbeställareav tjänsternafor kundernasräkning ser såledesinte prisskillnadenmellanolika producenter.
Den enskildesavgift är inkomstrelaterad och varierar mellan 140 kr per månad
för dem med en månadsinkomst högst 4 300 kr och 675 kr per månad for
dem som har en månadsinkomst 21 466 kr och däröver. Det finns 10 olika avgiftsklasser. Avgiften är oberoendeav omfattningen av den hemtjänstsom den
enskilde är berättigadtill och får. Även om den enskildenågonmånaderhåller
betydligt mindre hjälp än vad som egentligenär överenskommetmåsteavgiñen
erläggasdå hemtjänstensessom något man abonnerarpå. De enskildasavgifter
täcker ca 3% av de totala kostnadernaför den socialahemtjänsten.Avgiñerna
for boende
dessa,

ålderdomshemtäcker en högre andel av kommunenskostnaderfor

ll0

Uppföljning

och utvecklingsplaner

Kundundersökningarplaneras.Vidare pågår ett utvecklingsarbeteom att göra en
kvalitetsbarometer.
Den nuvarandeutformningen av verksamheten med vårdbolag har endast varit i
drift sedan l januari 1993.Någon uppföljning har man ännu hunnit göra.
Dock kan man se att det sparbeting inom hemtjänstensom de olika servicenämndernahadeålagtsförra året klaradesbättre än forutspått utan att själva
blivit lidande. En mätare
hemtjänsverksamheten

hur hemtjänstenfungerar

kunder inom hemtjänstenklagar och att antal
anserman det faktum vara av
under det gångnaåret.
har
ökat
samtalfrån missnöjdainte
Inom vårdstyrelsenär manav den meningenatt konstruktionen med beställare
och producenter medverkattill att en del luñ i organisation försvunnit men att
produktionen av hemtjänsti stort lämnatsintakt.
Modellen med att dela upp myndighetbeställareoch producenter är ett led i en
utveckling mot en mer renodlad kundvalsmodell.Diskussioner fors i dessasammanhangockså om en äldrepenginom kommunen.
Konstruktionen med en vårdstyrelsesom mellanledmellan myndigheten i form
av servicenämndernaoch de enskildavårdbolagenproduktionsenheternaär tillfällig. Målsättningen är att vårdstyrelsenskall upphöra 1994. Därefter skall de
enskilda produktionsenheternastå egnaben och förhandla med och sälja sina
tjänster direkt till Servicenämndema.Då kommer även priset att bli ett tydligare
konkurrensmedel. En ytterligare utvecklingsmöjlighet är att kommunen inte ingår några avtal med de olika entreprenörernautan att dessaenbart auktoriseras
av kommunerna.Sedanfår kunderna beställasina tjänster direkt från producenterna som får betalt efter utförda prestationer.
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Sandvikens kommun
I Sandvikenbedrivs såväl hemtjänstensom särskildaboendefomieri kommunal
regi.
Hemljänstverksamhelensutformning
I Sandvikenhar hemtjänstenfrom den l januari 1992 delats upp i hemvård och
boservice. Sandvikenbestår av åtta kommundelarmed områdesstyrelseroch
områdesförvaltningar. Inom varje kommundelutformar man den konkreta verksamheteninom exempelvisäldreomsorgenutifrån vissakommungemensamma
regler såsombehovsprövning,avgiñskonstruktioner mm. Följandebeskrivning
bygger hemtjänstensorganisationoch utformningen av de särskildaboendeformer inom kommundelenÅrsunda.
Hemvård är huvudsakligenen personlig omvårdnaddvs hjälp med hygien, påklädning och andra kroppsliga och själsligabehov. Den är alltid behovsprövad
och vårdbehovet bedöms och vården och dessomfattning planerasav hemtjänstassistententillsammansmed den vårdbehövandeoch eventuellanhörig.
Behovet styr mängdenoch typen av insatser.Detta innebär att for en åldersdement vårdtagare, som själv kanskeunderskattareller har svårt att bedömasina
behov, kan insatsernaöverstiga eller något avvika från det den enskildebegär.
Boservice omfattar städning,inköp måltidsservicem m. För personersom har
fyllt 75 år, gäller en förenklad prövning som innebär att den som är ensamståendeeller lever tillsammansmed personsom också uppfyller åldersvillkoret har
rätt till boservcie om inkomstenunderstiger fyra basbeloppfor ensamstående
och sex basbeloppför sammanboende.För de som är yngre än 75 år eller har en
högre inkomst än den ovan angivnasker individuell prövning.
Tillsammansmed pensionärengör hemtjänstassistenten
och vårdbiträdesgruppen
upp en övergripandeserviceplandär man inriktar sig ett självbestämmande
for den enskilde. Serviceplanenomfattar vilka tjänster som skall ingå till den enskilde men

uttryckt i antaltimmar. Den enskildehar utifrån serviceplanenatt
själv bestämmavad servicenskall omfatta och hur oña den skall utföras. Att
införa självbestämmandefor kunden har inneburit en omställningför personalens sätt att arbetaoch planeraoch i början fannsvissa anpassningsproblemfor
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personaleninom hemtjänstendå man ibland tycker att pensionärenväljer fel eller
väljer bort sådantsom personalentycker är viktigt, t ex hygien och tvättfrågor.
Men till syvendeoch sist måstedet vara den enskilde som bestämmerom de vill
ha rena kläder eller
Rent praktiskt fungerar hemtjänstsystemetså att den enskildebokar in sig
ledig tid hosden hemtjänstgruppsom arbetar inom området. Om den enskilde
vem eller vilka som skall utföra tjänsten minskar möjligheten att välja
tidpunkt. Något egentligt tak för hur mycket tjänster den enskilde kan beställa
finns inte. Det blir mer ett ekonomiskt beslut för den enskilde hur mycket den är
har krav

villig att köpa och betala för. En tumregel är dock att städningutförs var 14:e
dag men den som vill unna sig att städatvarje vecka och har råd med detta
kan köpa extra städtid, Har den enskilde nått upp till högkostnadsskyddetse
nedanunder avgiftskonstruktion inträder dock en viss ransoneringför konsumtion över behovsnivån.
Självbestämmandeprincipen
började tillämpas för ca 2 år sedan.
entreprenadhos privata företag men den enskilde
får bekosta det själv om den inte utgår av medicinskaskäl. Fotvård av medicin-

Fotvård och hårvård sker

ska skäl utförs av distriktssköterska eller motsvarande.
För att förbättra kontinuiteten för den enskildehar man organiserathemtjänstarbetet i grupper med ca 10 hemvårdsbiträdeni varje. Varje grupp har ett geograServicehustiskt område som de arbetarinom och oftast ingår såvälarbetei
särskilt boendeoch i ordinarie bostäder.Den enskildehar möjlighet att inom
hemtjänstgruppenbyta biträde om de inte trivs med den som kommer hem till
dem. Önskemålom personbyteär dock sällsynta.
Information om valmojligheterna
När det gäller hemtjänstmedboserviceoch hemvård har inom Årsunda en broschyr tagits fram som beskrivertjänsterna,villkoren, regler och priser, vilken
delas ut till pensionärer.
andra
De personersom står i kö för särskilt boende,såvälde som redan bor
äldre typer av servicehussom de som bor kvar hemma,tillfrågas om intresse att
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Hytta till de nya gruppbostäderna,Man informerar även om det nya servicehuset
på pensionärsmötenmm.
Utkast till välkomstbroschyrfor den nedanbeskrivna nya boendeformenvid
Vallgården har tagits fram. Den innehålleruppgifter om personal,mål for verksamhetenunder ledorden,trygghet, integritet, valfrihet, fakta om byggnadoch
lägenheter,serviceinformationgällandematservering,dagstuga,omsorg, tillsyn
och sjukvård, m m,
A giftskotzxlrizklioz inom brascrviceoch hemvård
Taxan for boservice är differentierad och är helt beroende

hur mycket hjälp,
vilken hjälp och hur ofta den enskildeönskar hjälp. Den enskilde kan alltsåtill

stor del styra såvälmängdeninsatser som sinakostnader. Varje tjänst inom boservice har ett av kommunfullmäktige fastställt subventioneratpris och prislistan
ingår i den broschyr som delas ut till pensionärendär timkostnader for städning,
inköpsservice,tvättservice, måltidsservicem m framgår. För daglig telefonkontakt och matdistribution finns ett månadspris.Enkel städning,måltidsservice,
tvättservice och inköp kostar 50 kr per timme. Ett inköpstillfalle beräknastill
minst 15 minuter. Kunden debiterasvarje månadi efterskott utifrån omfattningen
av utförda tjänster. Storstädninginklusive fönsterputsning,gräsklippning m m
kostar 200 kr per timme, vilket är kommunenssjälvkostnadsprisfor tjänsten.
Självkostnadsprisetomfattar allt som har medhemtjänstenatt göra men
kommunensadministrativa overheadkostnad.Ett högkostnadsskyddfinns, vilket
garanteraratt den enskildeuppnår en skälig levnadsnivå sedanavgifterna har
erlagts. Normen för hur mycket pengar den enskildeskall ha kvar till personliga
behov, s k skälig levnadsnivåligger något under den norm som användsvid
prvöning av socialbidragoch är for innevarande 3286 kr per månadfor ensamståendeoch 5310 kr for samboende.Beloppenfastställs av kommunfullmäktige.
Avgiften for hemvård är också fastställd av kommunfullmäktige uppgår till 100
kr i månadenoberoendeav hur mycket hjälp den enskildebehöver. Det kan
ibland uppstågränsdragningsproblemmellanvad som skall räknas i hemvårdsbegreppetoch vad som skall räknastill boservicespeciellt när det gäller tvätt
och matservice.
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Från 1991 till 1992 har egenavgifternasandel av kostnadernaför hemtjänst stigit
från 4 till 9%. Detta är ett genomsnittför såvälboservicensom för hemvården.
Den genomsnittliganivån avgifter för boserviceoch hemvård var 468 kr per
månadoch hemtjänsthushållår 1992.
Särskilda boendeformer
I Sandvikenpågår för närvarandeomfattandeförändringar i ÄDEL-reforrnens
anda när det gäller servicehussärskildaboendeformerför att förbättra service,
valmöjligheter och inflytande för den enskilde
Nedan ges exempel
Årsunda.

dennautveckling vid ett servicehusinom kommundelen

Vallgården, ett hem för serviceboendeMed Eget Kontrakt s k SMEK-boende
,
är ett exempel förändringsarbeteinom äldreboendetsom bygger en ny valfrihetsmodell. Den nya boende-och serviceforrnenär i drift sedan l juni 1992.
På Vallgården finns ett 30-tal lägenheteroch en avlastningslägenhet.I den sistnämndatar servicehuseti 14 dagarsperioderhand om en vårdbehövandeså att
den ordinarie anhörige vårdarenkan ta igen sig.
Vid Vallgården upplåter kommunen en lokal för hår- och fotvård och förmedlar
tjänstendvs hjälper till med att se till att det kommer någon som kan utföra
tjänsten den som har efterfrågat den. Den enskildekan antingenvälja detta
alternativ eller att åka ner stan och exempelvistill sin frisersalong. Det
blir något billigare för den äldre om entreprenörenkommer till servicehuset,då
servicehusetinte tar någonlokalhyra. Taxan fastställsmellan kunden och entreprenören.Personalenhar dock en viss insyni att priserna är rimliga.
I anslutningtill Vallgården finns en dagstugaför såväl de som bor

Vallgården

som de som bor i eget hem.
I och med att helomsorg i de traditionella ålderdomshemmenbyts ut mot
SMEK-boende,där den enskildeväljer den hjälp som man behöver, har kontakten med anhörigaökat for att de tillsammansmed den boendeoch personalen
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skall kunna bedömabehovetför den enskilde samt förklara hur det nya systemet
fungerar.
De äldre som önskarbo kvar

exempelvisVallgården och dö där, vilket de
flesta väljer, försöker man alltid tillmötesgå vårdbehovetför den sjukedöende.

Detta gör man tillsammansmed primärvården, såväl läkare som övrig sjukpersonal.Omsorgenhandlaroftast om att lindra smärtor och göra det så lugnt och
trivsamt som möjligt den sistatiden. Man underlättar även för anhörigagenom
att ordna möjligheter till övernattning m m. Vid Vallgården finns ävenundersköterskor anställda Sjukskötersketjänsterköps från primärvårdenoch läkare
från primärvårdenbesökerVallgården varannanvecka.
Uppföljning av det nya systemet
Sandvikenhar ännu utarbetat någonmodell för uppföljning av den nya systemet for hemtjänst. 1993 startar ett arbete om samordningsfrågorinom hemtjänsten och däri ingår a att fundera olika sätt att följa upp verksamhetensåväl
ur den enskildessynpunkt som vilken effekt det har på omfattningentotalt av
boserviceoch hemvårdoch kommunenskostnaderdärför.
Man har än så längeinte märkt att utnyttjandegradenav hemtjänst

något dramatiskt sätt har ändratsgenom att den enskildehar möjlighet att välja hur

mycket hemtjänstden vill anlita och betalaför. Det är dock svårt att dra någon
slutats av utnyttjandegradeneftersom systemetmed köp av tjänster inte varit
igång mer än knappt ett år. Hittills har en enkätundersökninggjorts till kunderna
om vad man är nöjd med eller mindre nöjd med. De flesta uppger sig vara nöjda
med den service de får inom hemtjänst och hemvård.
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8 Områdesstudie:

Primärvård

av Per Rosén, Institutet för hälso-och sjukvårdsekonomi,Lund
l Bakgrund
Den svenskahälso- och sjukvårdenutmärks av den stora variation vad gäller
organisation och vårdutbud som finns mellande olika landstingen,de landstingsfria kommunernaoch primärkommunema.I mångafall råder också stora
skillnader inom ett och sammalandstingoch olika försök med husläkare och
skilda driñsfonner kan existerainom ett och sammasjukvårdsdistrikt. HS 90
SOU 1984:39 kan sägasvara en gemensamplattform, och i rapporten formulerar Socialdepartementetvad man anservara primärvårdens ansvar och
uppgiñer. Där poängterasbland annat vikten av att man samordnar sjukvårdsinsatsernainom primärontrådet, att man bedriver samhällsinriktad förebyggande
verksamhet och svarar för insamlingoch analysav lokala hälsodata.
Landstingen följer direktiv och beslut
kan också upprättas

riksnivå i varierande utsträckning. Avtal

regional nivå där flera landsting samverkar, eller i form

av bilaterala avtal mellanlandsting.Slutligen utformas primärvården lokal
distriktsnivå eller som primärkommunalverksamhet.Detta innebär att varje
enskild vårdcentral i princip kan arbetaunder förutsättningar som gör att man
inte är helt jämförbar med någon annanvårdcentral. Nämnas bör också att storstädernahar tillgång till mångaprivatpraktiker med specialistkompetensvilket
ibland ger primärvårdenen annan,komplementäruppgift. De tre kommuner som
presenterasi föreliggandestudie har vissa särdrag.Malmö är en landstingsfri
kommun, primärvårdeni Ale kommun bedrivs som försöksverksamhetmed
primärkommunalt huvudmannaskapoch även om Hjo ingår i det västsvenska
utgör ändåkommunen ett exempel
primärvårdsområdesom inte direkt påverkasav avtalet.

regionavtalet om fritt vårdsökande,

ett

Primärvårdsproducenteri storstädersom Malmö drar till sig patienter från kringliggande kommuner. Ale är en sådankommun som ligger strax utanför Göteborg. I Hjo är man i praktiken hänvisadtill kommunensegen primärvård.
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I studien intervjuas representanterfrån nedanståenderegioner, landsting och
primärvårdsområden.I kapitel 2 och 3 återgesintervjusvarendirekt, och formuleringama har godkänts av samtligaintervjupersoner.
Region

Huvudman

Primärvårdsdistrikt

Västsvenska

Älvsborgs läns

Ale primärvårdsområde

sjukvårds-

landsting

regionen
Hjo primärvårdsområde
Södra

Malmöhus läns

sjukvårds-

landsting

regionen
Malmö Stad

Distrikt Centrum-öst

Vissa av de landsting och primärvårdsdistrikt som presenterasi studientillhör
regioner med tradition av valfrihet och gränsöverskridandemellanlandstingen
och där man introducerat långtgåendeavtal om gränslösvård och fritt vårdsökande.Samtidigt utgör dessaregioner de bästastudieobjekteneftersom fritt
val av vårdcentral förutsätter att det existerarrealistiskaalternativ av något slag.
En annanomständighetvärd att notera är tidpunkten för studiensgenomförande.
Förutom att man för närvarandeutreder sjukvårdensframtida organisationoch
finansiering och prioriteringar inom vården, presenterasinom kort också regeringenshusläkarförslag. I de flesta landsting och primärvårdsdistrikt väntar man
med vissabeslut tills man vet vilken riktning primärvårdensutveckling väntas ta i
framtiden. Några är tidigt ute och har redaninfört, eller ligger i startgroparna för
att införa, en eller annan form av husläkarmodell.IMalmö startar nästa försök
med husläkarsystemi ett distrikt.
Landstingsförbundets rekommendation 1989
På Landstingsförbundetskongress 1989 gavs styrelseni uppdrag att verka för
att möjligheterna förbättras for människor att välja var de skall vård A-cirkulär 89:41. I cirkuläret rekommenderasatt människorskall kunnavälja var de
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sjukvård, både inom sina egnalandsting och i viss mån även inom andra
landsting. Man konstaterar att mångalandsting redaninfört olika slag av valfriskall

het när det gäller vilka av landstingetsvårdcentraler som invånarnakan anlita,
men att de lokala variationerna ar mycket stora. Vid en telefoncnkät fann man
att 9 huvudmäntillämpade upptagningsområdenfor vårdcentraler och 17 angav
att valet av vårdcentral var fritt I cirkuläret betonasatt med hänvisningtill alla
variationer bör siffrorna tolkas försiktigt. Exempelviskan valfriheten vara villkorlig genom olika former av tidsbegränsningar.
ett landsMan rekommenderaratt val av sjukhus,sjukhem,vårdcentral etc il
efterfrågan.
till
med
hänsyn
I
ocksåomfördelas
fritt.
bör
ting bör vara
Resurser
landstingsgränserna
bör
cirkuläret betonasatt avtalen om utökad valfrihet oLer
begränsastill grannlandstingoch att ett helt fritt val, utan remiss,är olämpligt av
sammaskäl som vid sluten vård. Hemlandstingetmåstekunna väga vårdbehovet
mot de tillgängliga resurserna,for att kunnamöjliggöra enjämlik vård.
Valfrihet vid val av vårdcentral 1januari 199
Flera landstingintroducerade 1991 utökad valfrihet vid val av vårdcentral och
ofta, i mån av tid och möjligheter, även val av läkare vid vårdcentral. 1 västsverige gick man ett steg längreoch erbjuder nu alla patienteri Göteborgs och B0hus, Älvsborgs, Skaraborgsoch Hallandslan möjligheter att fritt välja vart de vill
för att vård och servicevid vårdcentraleroch mottagningar, Vid remissfår
de även fritt välja sjukhus. Vård över landstingsgränsernahar sedanlång tid
tillbaka reglerats av olika gränsawal,bådei södraoch västsvenskaregionen.
I södra sjukvårdsregionenbeslöts att o m 1 jan 1991 har alla regioninvånare
rätt att fritt välja primärvård eller länssjukvårdinom hela regionen Landstingen i
Kronoberg, Blekinge, Kristianstad och Malmöhus samt Malmö kommun och
södraHalland Det fria vårdsökandctomfattar inte Lunds lasarett och Malmö
allmännasjukhus,utom för invånarnai Malmöhus läns landstingoch Malmö. Invånarnai Halland omfattas av speciellaregler som innebäratt alla fritt kan söka
vilken primärvårdsenheteller privatläkare som helst i södra och västsvenskare-gionen, men för besök lasarettenssjuecialistmottagningarfordras remiss från
distrikts- eller privatlakare.
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Från och med 1 januari 1993 föreslåsatt samtligainvånarei den södrasjukvårdsregionenskall kunna sökafritt även till den länssjukvårdsom finns vid lasarettet
i Lund och vid Malmö allmännasjukhus, men för regionsjukvårdenkommer
remiss att krävas.
Enligt riksavtalet garanterasäven patienterutanför regionernaen viss möjlighet
till icke akut öppen vård i annat landsting om patientenvistats där under längre
tid, en period som i kommentarentill avtalstextenpreciseratstill minst någon
vecka. Avtalet berör patienter vars behov inte utan olägenheteroch besvärkan
anståtill desspatientenåterkommertill hemlandstinget.Debitering sker till patientenshemlandsting.
Enligt Landstingsförbundet är avtaleni Göteborgs-och Malmöområdenagoda
exempel vad som kan göras lokalt för att öka valfriheten. I första hand rekommenderarman huvudmännenatt sluta avtal medgrannlandstingenför att
tillhandahållabättre servicefor de gränsbor som dagligenpasserar
landstingsgränserna.

2

Västsvenska regionen

Sedanlångt tillbaka

sjuttiotalet har det funnits en tradition av valfrihet mellan
sjukvårdshuvudmänneni Älvsborgs, Göteborgsoch Bohus län och Göteborgs
kommun. Succesivthar dennavalfrihet byggts ut under 80-talet, och sedan1991
ingår även Hallandsoch Skaraborgslänslandstingi överenskommelsen.
Planeringsnämnden:
Monica Rosendahl-Widman,utredningssekreterare,telefonintemu 1011
Planeringsnämndenär ett politiskt organ för det västsvenskasjukvårdsregionala
samarbetet.Dess kansli,jämte tjänstemänfrån de olika huvudmännen,arbetar
som de västsvenskalandstingspolitikernasgemensammaorgan för beredningoch
beslut kring det fria vårdsökandet.Det finns dessutomen särskildpolitisk grupp
med representanterfrån de olika huvudmännen,en grupp som också omnämns
som Valfrihetsgrzzppen.Denna har till uppgiñ att för nämndensräkning följa upp
utvecklingen med anledningav valfrihetsreformen.
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Valfrihet
Större beslut om förändringar med anledningav det fria vårdsökandetmåste förankrasi planeringsnämnden.I Valfrihetsavtalet från 910101 sägsi 6 § Beslut om
resursanpassningeller ändring av villkor för tillhandahållandeav vård vid sjukvårdsenhetmed anledningav detta avtals verkningar skall föregås av samråd
mellan parterna. I kommentarernatill avtalet sägsatt man vill tillförsäkra parterna en samladöverblick och kontroll över de Förändradepatientströmmarnaoch
ökningar och minskningar av resurseroch kapacitet. Konkurrens mellan vårdenheternaråder, menman är noga med att detta sker under ordnadeformer
Patientströmmarnahari stort följt det förväntade mönstret; de tidigare patientströmmarnahar förstärkts ytterligare, framför allt till Göteborgsområdet,för att
nu åter börja stabiliserasig. I diskussionernakring det fria vårdsökandet diskuteradesde möjliga effekterna av att någon eller någravårdenheterså småningom
kanskemåsteläggasner, men detta är konsekvensersom kan skönjasförst i ett
längre perspektiv. Effekterna av det fria vårdsökandethar blivit långt mer påtagliga inom länssjukvårdenän inom primärvården.
Ersättningssystem
Privata vårdgivare erhåller patientavgiñen samt ersättningfrån försäkringskassan. Pengarnaföljer inte patienten sammasätt inom landstingetsegen primärvård eftersom det inte sker någoninterndebitering,och om patiententillhör ett
annat landsting, såfaktureraspatientenslandsting från det vårdproducerande
landstingetcentralt. De enskildaprestationernaräknas såledessammantill en gemensamnota där den öppna vården ersättsmed ett självkostnadsbaseratpris per
besök som varierar för de olika specialiteterna.Besök vårdcentral ersätts
dock eñer ett gemensamtbesökspris,liksom huvuddelen av de sjukvårdande
behandlingarna.
Den vård som försäkringsanslutnaprivata läkare och sjukgymnasterlämnar patienter hemmahörandehos annanhuvudmani regionenreglerasenligt särskilt
avtal, Erlandavtalet.En särskild grupp, Erlandgmppen, ombesörjer att underlag
för debiteringenmellanhuvudmännentas fram genom stickprov bland försäkringskassornaskvittokopior, oftast genomgångav en månadsdebiteringar.
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Information
Information om det fria vårdsökandethar gått ut till bådepatienter och personal,
dels genom planeringsnämndens
försorg, men ocksåfrån de olika landstingen.l
patientbroschyrenfrån västsvenskasjukvårdsregioncnsammanfattarman helt
korrekt:
Nu kan du välja den vårdinrättning som ligger närmastarbetet, har kortaste koerna eller bästabemötandet Alla kan välja fritt, men gränsbornaoch arbetspendlarna kommer att ha de flesta fördelarna av det här.
Landstinget
Britt-Marie Björkman siukvårdssekreterare telefoninterviu l7ll
De patientströmmar som går från Älvsborgs länslandstingtill privata vårdgivare
inom öppenvårdeni andralandsting,främst Göteborgskommun, är de klart
största och viktigaste. På försäkringskassanregistrerasantaletbesök per FKanslutenlakare, men från vilka landsting eller sjukvårdsdistrikt de olika patientgruppernakommer Man tycks heller inte ha någon rutinmässigdataregistrering av dessapatientvolymer, en omständighetsom bland annat försvårar
införandet av prestationsbaseradeersättningssytemhos de olika sjukvårdshuvudmännen.Fritidspraktikernas verksamhetoch ersättningreglerasdäremotdirekt,
antingenmed landstingeteller sjukvårdsdistriktet,beroende vem man ingått
avtalet med.
GenomDagmaravtaletreducerasstatsbidragettill de olika sjukvårdshuvudmännen meddet belopp som utbetalatstill de FK-anslutnaprivata vårdgivarna. I
Älvsborgs län är avdragetfor ersättningtill privata vårdgivare inom länet 25
ca
mkr. Inom Göteborgs sjukvårdsforvaltninghar man gjort en djupdykning i forsäkringskassansregister för att utröna hur stor del av Dagmaravdragetdär som
motsvarar ersättningför besök av patienterfrån övriga landsting i västsvenska
sjukvårdsregionen.Dennamödo- och kostsammainventeringligger till grund for
cirka 10 mkr som Landstingeti Älvsborg årligen betalartill

den ersättning

Göteborgs sjukvård Det uppskattadeantaletbesökhos FK-anslutnaläkarei
Göteborg år 1990 sägeratt totalt 23.800 besökgjordes av invånarefrån Älvsborgs län. Av dessavar cirka 6.500 från Ale primärvårdsdistrikt och 9.500 från
Lerums primärvårdsdistrikt,
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Infon-nationom det fria vårdsökandetskall ha gått ut till alla vårdcentraler, mottagningar och väntrum. Dessutom har information lämnats i tidningen Landstinget som distribuerastill alla hushålli länet.
Ale primärvårdsområde:
Agneta Jöhnk, primärvårdschef,telefonintervju 16 ll
Ale kommun har 24.000 invånare,och inom primärvårdentar man i genomsnitt
emot 2 besök per invånareoch år, vilket är en hög siñra. Kommuninvånama erhåller ocksårelativt sett stora ersättningarfrån sjuk- och arbetsskadeförsäkringÄdelrearna. Primärvårdenövergick till kommunalt huvudmannaskapl l -92.
formen skapadenaturliga förutsättningar för detta försök, och genom anställningsavtalförsäkrade sig personalenom de utbildningsmöjligheter etc man som
landstingsanställdredanvar i besittning av.
Valfrihet
Regionavtalet 11 -91 öppnadestörre möjligheter för kommuninvånamaatt söka
primärvård i främst Göteborg och Kungälv. Halvårssiifror för 1992visar 74.000
kr i intäkter från Göteborgs sjukvård och 28.000 kr i utgifter till Göteborg.
Strömmamatill privata vårdgivare i Göteborg är dock stora se ovan. Förhållandet mellanAle och Kungälv visar att antalet förlorade och vunna dagpatienter
är lika stort, men eñersom Kungälv tillhandahållerhelg- och nattjour har kostnadenför dessapatienter blivit större.
Närheten till tre sjukvårdshuvudmän,Göteborg, Bohus och Älvsborgs läns
landsting,innebär att utbudet av sjukvårdstjänsterär väldigt stort, och detta i sin
tur medför ocksåökad konsumtion. Detta är valfrihetens baksida, liksom hotet
mot det sammanhållnaområdesansvaret.Länssjukvårdenhar öppnat vissa specialistkliniker i Ale och Lerums kommuner ögon, öron, bam, gynekologi, for
att skapabättre tillgänglighet, och i förlängningenminskautflödet till de mer
specialiseradeprivatläkarna i Göteborg. Ungefär hälñen av den yrkesverksamma
befolkningen pendlardagligen till Göteborg.
Ersättningssystem
För närvarandeerhållervarje vårdcentral ett fast budgetanslag.Totalbudgeten
dividerasmed antalet vårdteami kommunenoch varje vårdcentral erhåller ersättningi förhållandetill antalet vårdteambruttobudget minus beräknadeav-
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giñsintäkter. För närvarandeavvaktar man husläkarreformeninnan man beslutar
om det framtida ersättningssystemet,och de villkor som kommer att styra listning m m får avgöra den framtida debiteringsmödellen.1993 blir ett prövår,
men
en listning som bygger patienternasegnaval av familjelakarekan skapaförutsättningarför ett ersättningssystemsom bygger 70-80% kapitatiönsersattning och 20-30% prestationsbaseradersättning.
Ale primarvårdsomr@
Valfrihet att söka vårdcentral
- inom distriktet

Ja

- inom landstinget
- inom regionen

Ja

Valfrihet att välja läkare

Ja

vc

Ja

Etableringsfrihet

Nej

lntáktsñnansieringför vc

Först nästaår. 70-80% kapitationsersattning, 20-30% prestationsbaseradersättning.

Patientströmmar

Ja, främst till privata vårdgivare i Göteborg
och enjourcentral i Kungälv.

Information om valfriheten

Ja, affischer och broschyrer
vårdcentralerna

Profilering

Ja, de olika vårdcentralernasatsari
varierandeutsträckning

förebyggande
vård, diabetes,hypertoni, företagshälsa.
Patientönskemål

En befolkningsenkätom attityder till
primärvård och sjukvård har genomförts.

Uppföljning

Patientenkät

vårdcentralernahar

genomförts.För att möjliggöra
före och efter reformen.
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Hjo primärvårdsområde:
Inger Hellbergqchefsöverläkare,telefonintervju 2411
Hjo utgör ett bra exempel hur primärvården kan se ut i en liten kommun i
mellansverigesom inte har något större antal arbetspendlareeller andra tätorter i
närhetensom skulle kunna konkurrera om patienterna.Den endavårdcentralen
hadeförra året 11.000 allmänläkarbesökoch den ende privatpraktiserandeläkaren i Hjo hade sammaår ca 1.750 patientbesök. Invånamai korrmunen reser inte
till vare sig Tibro eller Tidaholm för att söka primärvård. Dessutomfinns ambulerandeIänssjukvårdsom kommer ut och erbjuder viss Specialistvård.
Landstingeti Skaraborg utmärks bland annat av det relativt ston antalet primärvårdsenheter.Man strävar eñer att samla olika yrkeskategorier somterapeuter,
diabetologer, sjukgymnaster,distriktssköterskor etc. under sammatak och utgå
från den enskildamänniskansbehov, inte organisationens.Resultatetblir kortare
sjukskrivningsperioderoch kontinuitet i vårdprocessen.Husläkarsystemethotar
att splittra dennateamverksamhet,och i de landsting där valfriheten redan är etableradleder modellentill starkare tvång och mindre frihet. Det gäller bland annat
det ökade remisstvångetmed husläkaren som grindvakt. Systemetkommer
troligen att missgynnakvinnliga distriktsläkare och är

specielt rekryte-

ringsbefrämjande.
I storstadsregionemavill man förmodligen minska rörligheten band distriktsläkarna, men mångaandra håll i landet är man tvärtom betjänt av en viss rörlighet och vidgade vyer. Storstadsproblematikenbör inte tillåtas styra utvecklingen i övriga delar av landet, men förhoppningsvis kommer denreviderade
husläkarpropositionenatt ta mera hänsyntill dessaaspekter.
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Hjo grimärvårdsområde
Valfrihet att söka vårdcentral
- inom distriktet
- inom landstinget
- inom regionen
Valfrihet att välja läkare

Ja, finns bara en.
Ja
Ja

vc

Ja

Etableringsfrihet

Nej

Intäktsfmansieringfor vc

Inte for närvarande,men förmodligen förän
dringar i sambandmed husläkarreformen
nästa år.

Patientströmmar

Mycket liten omfattning.

Information om valfriheten

Information har gått ut i brevlådornatill alla
invånarna.Just nu en mellanperiodi väntan
husläkarreformen

Profilering
Brukarinflytande

Diskuterar med patienternasom ocksåkan
välja sjukhusvid remiss

Utvärdering

Återigen väntan

husläkarpropositionen
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3 Södra regionen
Södra sjukvårdsregionenbestår av landstingeni Kronoberg, Blekinge, Halland,
Kristianstadslän, Malmöhus län och Malmö stad. I Malmöhus läns landsting
MLL

har alltid funnits en relativt sett stor valfrihet och avsaknadav politiskt

beslutat remisstvång.
Sgmverkansnämnden:
Solveig Ekström-Persson,planeringssekreterare,besök 11 11
Under 1980-talet tecknadesett forsta avtal mellanMalmöhus läns landsting
MLL och Malmö kommun om friare gränssjukvård,öppenvård, för de s k arbetspendlama.Detta gränsavtalfanns inkluderat i det nya regionavtalet 1984
med möjlighet till ett friare vårdsökandeinom och mellan respektive landsting i
den södra sjukvårdsregionenför arbetspendlama.Några år senare,i april 87,
träffades en överenskommelseom fritt vårdsökandetill all öppen vård för patienter inom MLL och Malmö stad gällandesamtliga sjukvårdsenheter.Avtalet
kompletterades1989 och 1990 och gäller for ett år i taget. Valfriheten omfattar
nu även all slutenvårdvid samtligaenheteri Malmö kommun och MLL.
Utökade valmöjligheter
Invånarnai södra sjukvårdsregionenkan alltså söka fritt till primärvård och lasarettens öppna mottagningar i hela regionenutan inskränkningaroch välja mellan
ett brett utbud av privatpraktiserandespecialisteroch allmänläkare.För invånarna i södraHalland gäller den inskränkningenatt remissfordras till länssjukvårdens specialistmottagningar.
Barn, hemarbetandekvinnor och äldre personersöker oñast vård inom sitt eget
närområde,dvs sin vårdcentral. Män och kvinnor i ett aktivt yrkesarbete söden ort där arbetsplatsenfinns. Denna möjlighet
ker i större utsträckning vård
har som sagt funnits ända sedanbörjan av åttiotalet. Det fria vårdsökandethar
inte ökat patientströmmamanämnvärt,utom i de områdendär man förväntat en
ökad rörlighet. De områden som berörs är främst gränsområdenaÄngelholm
Helsingborg, Karlshamn-Kristianstad,Simrishamn-Ystadoch något i gränstrakterna Ljungby till Halmstad. En kontinuerlig uppföljning av patientströmmama med anledningav det fria vårdsökandetsker, vad avser den slutna vården.
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Någon systematiskuppföljning av det fria vårdsökandettill den öppna vården
vid lasaretteneller primärvårdensker
De administrativa hindrenför en utbyggd valfrihet inom vården har avlägsnats,
även om det i glesbygdsområdenoch områdenutanför storstädernaendastfinns
ett begränsatutbud av alternativ. Med alternativ borde ocksåinrymmasmöjlighet till försäkringsñnansieradoüentligt finansieradalternativ medicin och nya behandlingsformer.Vad en fn etableringsrättkombineradmed försäkringsñnansiering skulle innebära är svårt att bedöma.Mot bakgrund av internationella erfarenheter kan man misstänkaatt en dylik modell skulle leda till minskad kostnadskontroll.
Information
Om det funnesmångaalternativ, skulle ett rationellt utnyttjande av dessaförutsätta att den enskilde hadebådetid och kompetensatt välja vilket ocksåställer
ökadekrav
vårdproducentemaatt redovisakvalitet och resultat eller behandlingsfllosoñ.
Landstingenhar informerat sinamedborgareom det ñia vårdsökandetgenom
annonser,anslag mottagningaroch broschyrer, och i vissafall har utskick till
hushållenockså genomförts. Inom primärvårdenfinns bådevalfrihet och befolkningsansvar,två förutsättningar som måstebalanserasi informationsutbudet. Det
finns en traditionell medicinskverksamhetsom bygger den enskildakontakten
mellanpatient och behandlandeläkare och en mer samhällsorienteradmedicin
folkhälsa som studerar sambandetmellan sjukdom, socioekonomiskafaktorer,
arbetsmiljö,bostäder och liknande. Det övergripandebefolkningsansvaretutövas
kanskebästunder en lokalt sammanhållenprimärvård, medanden traditionella
sjukvården med kontakt läkare-patientkanskebäst utövas under någonform
av
valfrihet.
Malmöhus länslandsting:
Ingvar Wiberg, siukvårdsdirektör, besök 1811
Det som framför allt motiverar inslagenav valfrihet och konkurrens är att man
därigenomskaparincitament för en effektivare och mer flexibel vårdorganisation.
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Valfrihet i konflikt med områdesansvaret
Ett områdesansvarär inte något formellt definieratjuridiskt begrepp,utan har sin
historia i de övergripande, samhällsmedicinskafunktioner man diskuteradei de
tidiga primärvårdsplanema.Visst finns områdesansvaret,men inte som en entydig beskrivning av vad man gör eller bör göra. I begreppetingår bland annat
idéen om arbetsteameller vårdlag, och i den mån som ett kommandehusläkarsystem skulle kollidera med målsättningarnai befolkningsarbetet,får man undersöka om kanskeandra personereller organisationerkan fylla dessauppgifter. I
vart fall prioriteras valfriheten högre av politikerna idag.
Valfriheten i södra sjukvårdsregionenpåminneregentligenen hel del om den
kommande husläkarreformen,men utan de centralaregelsystemsom där introduceras.Valfriheten har inte introducerats som ett led i refonnarbetet, utan har
en mycket längre historia, och komplicerar egentligenbara refonnarbetet - eller
tvärtom. En del primärvårdsläkare,och även annanpersonal,kan nog tycka att
uppluckringen av det nuvarandesystemetskapar oro och kaos, men husläkarsystemet syñar

också till att skapa kontinuitet i läkarkontaktema.

Information
Primärvårdsplanema,med det uttalade områdesansvaret,gäller

fortfarande för

den stora delen av befolkningen som inte valt annanvårdgivare, och därför är
det kanske inte såunderligt om man fortfarande ibland informerar om de olika
vårdområdena med stadskartoroch utmärkta gränser.Malmö har

inte hañ

sammaprimärvårdsuppbyggnad,utan Malmö allmännasjukhusMAS har
snarastfungerat som en primärvårdsakut, och där kännsdet kanske naturligare
att introducera valfriheten ett annat sätt än vad man t ex gör i Lund.
olika håll inom sjukvårdenlanseratpatient charters som är
ett slagsinformationsmaterialkring vilka basalarättigheter patientenhar i den
offentligt finansieradehälso-och sjukvården.Man diskuterar för närvarande

I England har man

möjligheten av att introducera något liknandeinom landstinget,förmodligen redan nästa år. Information kan och bör riktas bådemot allmänhetenoch mot
sjukvårdspersonalen.Organisationenmåstesättasunder pressför att nå ökad
flexibilitet och effektivitet. Massiva informationskampanjerriktade mot allmänheten är inte alltid så lyckade eñersom mångafönnodligen tar

sig sjukvårdsin-

formation endastdå de har omedelbarnytta av densamma.Det är i såfall bättre
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att satsa information som görs tillgänglig
tagningar.

vårdcentraleroch sjukhusmot-

Ersätmingssjystem
Valfrihetens främsta uppgift är att fungera som incitamentför en effektivare
vårdapparat.Tidigare kunde långaköer ledatill att en klinik erhöll ökade resurser for att korta väntetidema,medandet idag till viss del redan är så att långa
väntetider tvärtom leder till patientbonfall och minskadeintäkter. För politikerna
är det nog så att valfrihet är bra i sig, liksom konkurrens, menman bör vara uppmärksam att det är utbudet som styr kostnaderna.Husläkarmodellenborde
också kombinerasmed prisdifferentiering så att det kostar mer att
till en
specialist.
Inom Malmöhus läns landstinggör man regelbundetstickprov i försäkringskassans register och detaljgranskarvarje kvitto, detta for att skapaklarhet i vilka
patientströmmar som går från landstingettill privata vårdgivare i andra landsting,
främst Malmö sjukvård. Bättre stickprov behövsfor att ha en kontinuerlig kontroll över patient- och resursströmmar,och bådeMalmöhus länslandstingoch
Malmö sjukvård har lämnat begäranom att ta över hanteringenav Dagmarmedelfrån försäkringskassan.Även om man idag vet att kostnadenför
läkarvårdsersättningfrån Malmöhus länslandstingtill privata vårdgivare i Malmö kommun motsvarar en kostnad av drygt 20 mkr, är det nödvändigt att ytterligare specificerapatientflödet for att kunna kompletteravårdbehovsbudgeteringen med prestationsbaseradersättningtill de enskildaprimärvårdsområdena.
Malmöhus läns landsting:
Arvo Jääskeläinen,sekreterare telefonintegvju12 11
Antalet besök hos privatläkare i MLL har ökat med 69% från 1983 till 1991.
Dagmarkontrollen gav en återhållandeeffekt endastunder 1985.Ett ökat utbud
har inneburit större efterfrågan, men ingenting tyder att de senareårensökade
tillströmning av nya läkare lett till extra stora patientströmmar,och anledningen
kan vara en mättad marknad. Privata vårdgivare opererar antingengenom
anslutningtill FK eller enligt vårdavtal med enskildadirektioner eller landsting.
Även om lokala variationer kan förekomma, är det i princip att inga interndebiteringar görs för patient som söker privatvård utanför det egnaupptagnings-
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området, men ändå inom hemlandstinget.Vård hos törsäkringsanslutenläkare
med vårdavtal inom det egna landstinget innebär att läkaren debiterar antingen
FK som i sin tur gör avdrag från de Dagmarmedel som skall till landstinget
nästkommandeår, eller avtalspartnem, vilket kan vara distrikt eller landsting.
Denna ersättningenutgörs antingen av överenskommenschablonersättningeller
läkarvårdstaxasom baseras
arvodesgrupper.

läkarensbakgrund och utförd behandling7

Besök hos försäkringsanslutenläkareläkare med vårdavtal utanför det egna
landstinget innebäratt läkaren debiterar antingen avtalspartnemeller FK. I de
fall då patientöverströmningentill privata vårdgivare är tillräckligt stor för att
motivera speciellaersättningsavtal,finns också sådana,exempelvismellan Malmö stad och Malmöhus läns landsting, Göteborgs stadoch Älvsborgs och Skaraborgs läns landsting. Om patient söker primärvård eller läkare med vårdavtal
utanför landstingetdebiterashemlandstinget,oftast genom riksavtal 910 kr
minus patientavgift. De ekonomiskaincitamenten för vårdcentralemaär starkast
då det gäller att locka patienter från andra landsting, svagastför konkurrens
inom det egnalandstinget.
Malmö Siukvårdsförvaltning:
Anita Nyholm, sekreterareekonomiavd telefoninterviu 1211
Den traditionella valfrihet som finns i malmöregionenhar sin förklaring i de stora
patientströmmarsom existerar p g a att Malmö, med sina mångaarbetsplatser
och utbildningsanstalter,ligger insprängt i Malmöhus läns landsting. Invånarnai
södra delen av landstingettvingas exempelvis resagenom Malmö för att nå sin
länssjukvårdi Lund samma sak med Göteborg och Bohuslandstinget. Under
slutet av 80-talet skeddeen utflyttning från Malmö till de expanderandekranskommunernai Malmöhus läns landsting. Arbetsplatsenför mångaförblev dock
fortfarande i Malmö, och man sökte i många fall primärvård vid den vårdcentral
eller hos den privatläkare som man tidigare anlitat. Dessaförändringar ledde till
tillkomsten av gränsavtalsom medgav fritt val av öppenvård över gränsernaför
invånarnai Malmö och Malmöhus läns landsting. Information om det fria vårdsökandethar huvudsakligenskett genom affrscheringvid de olika sjukvårdsmottagningarnai Malmö.

l3l

clmöjligheter
I Malmö finns både en utveckling från traditionell primärvårdsmottagningtill
etablering av mindre områdesbaserade
vårdlag och samtidigt en utveckling mot
valfrihet i vårdsökandetoch uppluckring av områdesansvaret.De äldre blir oña
hänvisadetill hemma-vårdcentralen,eftersom bådehemsjukvård och primärvård
drivs kommunalt och arbetetunderlättas av geografiskt områdesansvar.Samtidigt konkurrerar vårdcentralerna,i forsta hand med specialistvården,men i
ökandeutsträckning även om varandraspatienter.
Ersättningssystem
En skillnad mellan primärvårdeni Malmö och Malmöhus är patientavgiñen som
ar 50 respektive 100kronor 1992 års priser, en prisskillnad som dock troligen
inte i sig skaparpatientströmmarmellande bådahuvudmännen.Differentierade
avgifter har också införts mellanspecialistmottagningaroch primärvård i Malmö,
120 respektive 50 kronor. Bakgrunden är att man i Malmö hañ generösabestämmelserför patienter som sökt akut till specialistavdelningarna MAS.
Vårdcentralernahar, delvis som följd av de differentieradeavgifterna, fått ta
emot fler besök. En ökad marknadsföringfrån vårdcentralernassidahar ytterligare bidragit till patientflödenfrån specialistvårdentill primärvården.
Inom primärvården i Malmö erhåller de olika vårdcentralernaen viss summabaserad befolkningsunderlaget,och vid bokslutet noteras antaletbesökoch
summornakanjusteras utifrån detta underlag om exempelvispatientströmmarna
ökat. Anslagenharjusterats utifrån vårdcentralensplacering, antal utomlänspatienter etc. Det sker for närvarandeingen interndebitering mellan primärvårdsenheternafor patienter utanför det egna upptagningsområdet,men 1jan 1993
sker förmodligen övergångtill någonform av resultatenheteroch intäktsbaserad
budget. Husläkarreformenkommer att påverka utvecklingen av detta
ersättningssystem.
Enligt de beräkningar man gjort efter stickprov hos FK i april 1990,beräknar
man det årliga patientinflödet från Malmöhus län till privatpraktiserandeläkare i
Malmö till minst 72.000 besök och utflödet till cirka l 1.000 besök. Denna
mellanskillnadligger till grund för debiteringen av Malmöhuslandstinget.Inom
primärvårdensker debitering av utomlänspatienterenligt gällanderiksavtal, en
modell som kommer att övergesför framförhandlad ertsättning nästaår eñersom
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prestationsbaseradersättninginförs inom stora delar av sjukvården.Ersättning
per besökgäller såledesför utomlänspatienter,både hos privatpraktiserande,
försäkringsanslutenläkare och

vårdcentral. Patientenshemlandsting,och inte

patientenssjukvårds-eller primärvårdsdistrikt, debiteras.
Malmö Distrikt Centrum-Öst:
Göran Ilestam, chefsöverläkare telefonintervju 1911
Primärvårdeni Malmö är ännu inte fullt utbyggd, och detta medför att man rent
allmänt har problem med att möta behoven.Därför finns det för närvarande
heller ingen anledningatt konkurrera om patienterna.Inom distrikt centmm-öst
saknarman dessutomlokaler, vilket inneburit att flera tjänster inte kunnat tillsättas.Nya vårdcentralerväxer upp i Malmö och i en framtida husläkannodell
kan man förmoda att patienternafortsätter att utnyttja den vårdcentral som finns
inom områdetoch som man förhoppningsvisupplever gör ett brajobb. Därför
finns heller ingen direkt konflikt med områdesansvaret.
Ersättningssystem
Idag baserasinte ersättning prestationer, men underskott eller överskott följer
medtill nästaårsbudget. Ersättningenbör i framtiden inte enbartbaseras
kapitering och besöksfrekvens,utan vissa öronmärkta pengar måstefinnas för att
garanterautbildning, forskning och annanverksamhet som är vital för ett gott
kapiteringenoch inte besöksfolkhälsoarbete.Tonvikten bör också ligga
besöksantalsnararetenderar att
kvalitet
och
antalet,eftersom kapitering ger god
öka kvantiteten.
BrukarinIytande och utvärdering
All primärvård måstebaserasin verksamhet dialog medbrukarna, och inom
distriktet förs kontinuerliga diskussionermed pensionärsföreningar,handikapporganisationeretc. Ett led i sammasträvan är införandet av datajoumaler. En
stor fördel är att invånarnakan ringa upp distriktsläkaren direkt och denne omedataskärmen.Med inmatning av rätt
delbart har tillgång till patientensjournal
utvärdering av medikvalitetskontroll,
också
för
användas
data
kan
parametrar
cinsk behandling,epidemiologiskaundersökningar etc.
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Malmö
Valfrihet att söka vårdcentral
- inom distriktet

Ja

- inom landstinget
- inom regionen

Ja

Valfrihet att välja läkare
Etableringsmöjligheter

Ja

vc

Ja
I princip tillstyrkes ersättningsetableringar,
medannyetableringaravstyrks.

Intäktsfinansiering för vc

Nej, men över- och underskott följer med
till nästa årsbudget

Patientströmmar

Från Specialistvårdtill primärvård

Information om valfriheten

Ja, konkurrens och marknadsföringmot
specialistvården

Profilering

Kan förväntasi framtiden

Brukarinflytande

Datasystemsomger större möjligheter,
främst Q-kontroll

Utvärdering

Möjligheter erbjuds genom datasystemet
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4

Kommentar

Reella valmöjligheter i primärvårdenexisterar i den mån som vissa villkor kan
sägasvara uppfyllda. Medborgama måsteha faktiska möjligheter att utöva valfriheten; det måstefinnas alternativ att välja mellan och medborgarnamåstevara
medvetnaom sin rätt att välja. För att valen ska vara meningsfulla,krävs att man
också vet vad som skiljer de olika alternativenåt. Utifrån de intervjuer som här
redovisaskan man dra slutsatsenatt de införda förändringarna med fritt vårdsökandeinte i sig inneburit varken att nya alternativ etableratseller att medborgarna erhållit ny information om innehålleti vårdcentralemasverksamhet, åtminstone inte i någon större utsträckning.Man har däremot inforrnerats om att
man ägerrätten till fritt vårdsökande.Uppskattningar av patientströmmar ger en
bild av i vilken omfattning den nyvunnafriheten utnyttjats.
Patientöverströmningar och alternativ
Beräkning av patientströmmarinom den öppna vården skapar

sina håll stora

problem eftersomdet rör sig om ofantliga volymer. I Malmöhus läns landsting
sker årligen omkring 1,5 miljoner läkarbesök,och om även de övriga landstingen
i regionenskall ingå i materialet, så sätter snart informationssystemengränser för
vad som är möjligt. Under någraår i slutet av åttiotalet gjordes kontinuerliga
uppföljningar av patientflödenai den öppna vårdenmellan Malmöhus läns landsting och Malmö stad. Man fann att dennaöverströmningökade något totalt sett,
men ändåutgjorde långt under 1% av totalkonsumtionen, samt att flödena ökade
i båda riktningama. Då flödena stabiliseradesi början av 90-talet upphörde dessa
uppföljningar.
I de södra och västsvenskaregionernadrar man sammaslutsatserför primärvårdensdel, nämligenatt vissa patientöverströmningarfinns i gränsområdenamellan
landstingen,men att de störstaströmmamagäller arbetspendlaresom i första
hand söker sig till privata vårdgivare i Malmö och Göteborg. När det gäller sjukhusvårdenär effekterna däremot mer dramatiskaoch inom vissa landsting har
det fria vårdsökandetlett till att stora delar av länssjukvårdenhotas.
En viktig förutsättning för att valfrihet i vården skall kunna sägasexistera, är naturligtvis att det finns alternativ att välja mellan. Möjligheten att fritt välja primärvård ärformellt sett lika stor för alla medborgarei södraeller västsvenska
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sjukvårdsregionerna,men det råder rpmdiken stor skillnad mellan Hjoinvånarensval mellanQ vårdcentral och en privatpraktiserandeläkare inom flera
mils radie for att inte nämnaförhållandenai Norrland och Malmöbons val
mellan ett tiotal vårdcentraleroch hundratalsprivatpraktiserandespecialisteroch
allmänläkare.Lägg därtill Malmöbons möjligheter att söka akut till specialistmottagningarna sjukhuset.Valfriheten är därför i praktiken större i storstadsregionernaoch mindre i landsorten.
Möjligheten att välja läkare vårdcentralernatycks vara genomförd inom de
undersöktaregionerna,dock med vissaförbehåll som i mån av tid, om det går
att praktiskt arrangeraetc. Några stickprov
en grupp vårdcentraleri Lund
visadeockså att en vårdsökandepatient faktiskt erhållerdennamöjlighet, men
däremot kunde ingen svara frågan om detta tillmötesgåendeberodde
någonformodad patienträttighet eller var ett utslag av ren serviceanda.I Malmöhus-landstingetsnypubliceradeHandbok för förändring sägsatt människorna
ska större frihet att välja hur de tjänster skautformas som finansierasoffentligt. I texten sägsvidare att detta innebäratt patientensjälv väljer vård och vårdform, men av det fortsatta resonemangetframgår att man här snaraståsyftar
driftsformer och inte behandlingsformer.Brukarinflytande över den medicinska
behandlingenutgör annarsdet yttersta uttrycket for valfrihet i vården.
Information
I Landstingsforbundetsrekommendation 1989 konstaterasatt ett villkor för fria
val är att patientenkännertill att valmöjligheternafinns, och att i landstingmed
fritt va] är dennainformation oña otillräcklig. Valmöjligheterna måstevara kanda, också for att vården skall kunna ges lika villkor. Valfriheten skall inte
gälla bara för initiativrika och relativt friska patienter, De tre mest aktuella målgrupperna för informationsspridningär allmänheten,patienternaoch personalen.
Inte minst viktigt är att sjukvårdspersonalenfår kunskap om motiven for att öka
valfriheten i vårdenoch tar ansvarför att patienternainformeras,Landstingsförbundet kommer tillsammansmed landstingenatt initiera nödvändigainformationsinsatser,
Stora insatserhar gjorts
regional- och landstingsnivåfor att producerainformation om det fria vårdsökandet.I vissafall har information gått ut till samtliga
tre målgrupper,i vissalandstinghar material distribueratstill samtligainvånare
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via posten och artiklar i olika tidningar har belyst de nya patienträttigheterna.
Den gemensammastrategin har dock främst varit att via broschyrer och affischer
de olika vårdcentralernaoch mottagningarnainformera om valfriheten. Några
stickprov i lundaregionenledde inte till upptäckt av sådaninformation, och
naturligtvis finns det hos de enskildavårdproducenternainte särskilt starka
till någon annan
incitamentfor att informera patienternaom att de gärna får
vårdgivare om de såönskar. Vem har intresse av att förmedla detta budskaptill
patienternai det egnaväntrummet.
utökad valfrihet inom vårdenblivit en politisk
nödvändighetsom ingen trendkanslig politiker kan undvika att föra fram. När

Måhända är det så att kraven

beslutenär fattade, saknaskanske incitamentenför att informera om det nya
utbud som står till förfogande. Ingen vill informera sina invånare om att det går
bra att söka vård även inom andra landsting, och från centralt håll kanske man
rädsde hotandekostnadsokningarsom skulle kunna bli resultatet av ett ökat
utnyttjande av valfriheten. Man kan av politiska skal vara for en utökad valfrihet,
menav ekonomiskaskäl vara emot densamma.Ett skäl skulle kunna vara att
man inte är saker att patienternaväljer de basta alternativen,dvs enheterna
med de bästamedicinskaresultatenoch de mest kostnadseffektivalösningarna,
Med nuvarandefinansieringsmodellfinns knappastnågramotiv for patienten att
söka den mest kostnadseffektivaproducenten, men däremot den som erbjuder
bäst kvalitet. Informationsverksamhetenär viktig för att patienternasfria val
skall kunna ledatill att efterfrågan bästa sätt styr vilken producent som erhåller ökade resurseroch vem som erhåller minskaderesurser. Denna marknadsmekanismkan sägasleda till rationella val endasti den mån som patientenbaserelevant kunskap om de medicinskaeffekterna ocheller kostnadsrar sitt val
effektiviteten. l ett resursfördelningssystemsom något sätt förutsätter rationella konsumenterär god information alltid önskvärd. Dålig information riskerar
att snedvridaförhållandenaoch är ofta sämreän ingen information alls. I den
information som förmedlastill patienternabeskrivs inte de egenskapersom
kännetecknarde olika alternativen, utan budskapet är ständigt Sök var du vill,
Bestäm sjalv, Gå vart du vill etc. I något fall uppmanasäven patienternaatt
tänka gränslöst.
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Det kan anföras att primärvårdenstjänster är förhållandevisokomplicerade eller
att troheten mot den egnavårdcentralenär väldig stark, och att därför information om vilken verksamhetsom bedrivs där eller annorstädesär relativt ointressant.Å andra sidan vore det kanskeönskvärt om primärvårdensklienter
valde vårdgivare ocksåutifrån andraskäl än avståndetmellan vårdcentralenoch
hemmeteller arbetet. Endast i den mån som vårdcentralernakonkurrerar med
kvalitet, kan valfriheten sägastjäna syñet att bidraga till en bättre primärvård.
Relevantinformation skulle kunnagälla tillgänglighet öppettider, väntetider,
läkarinformation läkarnas medicinskabakgrund och ev specialitet, attityder
patientenkäter e d, eventuellprofilering hos vårdcentralenetc.
Aven om påståendeti sig saknarvetenskapligaanspråk,så tycks den kommunala
patientinformation som förmedlasi telefonkatalogernaindikera riktningen och
storleken

patientöverströntningarnainom respektivekommun. Göteborgs
sjukvård inleder sinainformationssidormed en stor rubrik om valfrihet i vården,
i Malmökatalogen omnämnsi det inledandestycket att valet av vårdcentral är
fritt och i Lunds sjukvårdsdistrikt är inställningennågot kluven. Det sägsi forsta
stycket att for alla medborgarei regionengäller fritt vårdsökande,men lundaborna ombedesatt vända sig till .sinvårdcentral. Vid stickprovsmässigabesök
vid vårdcentraler i Lund fann

ingen information om rätten att välja vårdcentral. I Skaraborgslandsting omnämnsinte valfriheten, utan patienternainformeras om att de bör vända sig till någon av vårdcentralernai respektivehemkommun. Aleborna, slutligen, får i telefonkatalogeninget beskedom det fria vårdsökandet,och detsammagäller for flera andrakommuner med negativaflöden.
Ersättningssystem
Det saknastillräckligt starkaekonomiskaincitamentfor ökad produktivitet i de
nuvarandeersättningssystemen,men samtidigt uppgav flera uppgiñslämnareatt
nya systemväntar att bli introducerade.Vårdcentralernatillämpar i allmänhet
ännu inga prestationsbaseradcersättningssystem,och det sker heller ingen interndcbitering av patienter som tillhör annat upptagningsområdeinom landstinget, med undantagfor Malmöhus länslandsting,Samtidigt är det klart att då
patientströmmarnaär allt for små,och man kan förvänta sig att de också
kommer att förbli små, finns det heller ingen anledningatt introducera administrationskrävandeinterndebiteringssystem.Enskilda vårdcentralerhar alltså i
allmänhetingen möjlighet att öka sinainkomster, vare sig genom behandlingav
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utomläns- eller inomlänspatienter.Däremot kan landstingencentralt debitera
utomlänspatienteroch de enskildavårdcentralernakan därmed erhållaen mycket
indirekt prestationsbaseradersättning.
Det finns en konflikt mellan valfrihet och totalkostnadskontroll, främst eftersom
tredjepartsñnansieringeninnebär att patientensjälv inte betalar mer än patientavgiften. Kostnadsstyming upprätthålls i en sådansituation bäst genom fasta anslag
eller kontraktsbaseradersättning, vilket är svårt att förena med patientensfria
valmöjligheter. Det fria vårdsökandetförutsätter att pengarna något sätt följer
patienten.I de fall då en beställareförsöker ransoneravården genom att ingå
avtal med producenter om vissa produktionsvolymer, såbegränsasockså
patientensmöjligheter att välja fritt. Då prestationsbaseradersättningnu införs
inom landstingen,innebärdetta att de fria patientvalen kan bli mycket betydelsefulla för kostnadsutvecklingen.Några omdiskuteradeutvägar är att antingen
begränsavalmöjlighetema, variera den prestationsbaseradeersättningenefter den
totala vårdvolymen eller påverka efterfrågangenom att differentiera
patientavgiñerna.
En åsikt som framförts är att nyetableringaroch tillskapande av alternativ inte i
sig är en god medicinför att skapaeffektivitet. Av totalkostnadsskälutbud
tenderar att skapaefterfrågan i sjukvården, kan det vara lämpligare att utvälja
sådanverksamhet som idag bedrivs inom det offentliga och utbjuda dennatill
entreprenadintraprenadoch i någon mån försöka kontrollera utbudssidan.En
annankontrollmöjlighet erbjuds genom den s k kontraktsmodellendär landstingen sluter kontrakt med vårdproducenterför att reglera vårdproduktionenspris
och volym, men naturligtvis spelar det liten roll vilka kontrakt eller avtal man
sluter om patienternasamtidigt har frihet att vända sig vart de vill. Man har
därför föreslagit åtgärderför att försöka påverkapatienternasval. Differentierade patientavgiñer skulle kunna fungera så att avgiften höjs då patienteninte
nöjer sig med att frekventeraden vårdcentral som tillhör upptagningsorrtrådet
eller den läkare som tilldelats patientengenom aktiv eller passivlistning. I en
sådanmodell skulle ingen patient erhålla sämrevårdstandardän idag, men däremot skulle några kunna välja en enligt derastycke bättre standardgenom att
helt enkelt betala mer. Vid någon form av husläkarsystemskulle varje år listningen göras om, och ingen skulle därför behövaanlita en viss läkare mer än under
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högst ett år. Det är dock osäkert om valfriheten kan sägasvara intakt då de olika
alternativen erhåller olika prislappar.
Det har konstruerats modeller där man utgått från en normal patientavgiñ

ca
ca 200 kronor for den som
väljer att byta till en läkare eller vårdcentral som man själv valt och högkostnads100 kronor och högkostnadsskydd,och en avgift

skydd som infaller senareän normalt. Skillnadeni kostnad kan bli 2-3000 kronor
mellan den patient som endastutnyttjar vårdgivare någon enstakagång per år
och en vårdkrävande kroniker som väljer ett dyrare alternativ, och kanske 1500
kronor mellan den patient som når den normalahögkostnadsvallenoch den som
väljer den exklusivare modellen. Man kan fråga sig om det grundläggandemålet
att erbjuda vård
modeller

lika villkor till hela befolkningengår att kombineramed dessa

Detta beror
hur sträng tolkning manger formuleringenvård
lika villkor.
Endasti den mån som kvalitén
standardutbudetpåverkasi negativ riktning till
följd av differentieringen hotas egentligenrättvisan. Att den som betalar mer
också erhåller mer ärju inget som är främmandeens i sjukvårdssammanhang.
Det är emellertid viktigt att uppmärksammafaran för att en segregeradsjukvård
skall uppstå, en utveckling som skulle kunna ledatill mycket negativakonsekvenser. Denna kritik har också riktats mot husläkarsystemet,nämligenatt valfriheten minskar efter hand som de populärasteläkarnablir fulltecknadeoch de
initiativrika och välinformerade medborgarnaerhåller fördelar.
h tasäkarreformen
Den bild som framskymtar i intervjuerna är att man mångahåll ligger i startgroparna for att genomföra förändringar när innehålleti husläkarreformenblivit
känt. Den viktigaste frågan är kanske om husläkarmodellenkommer att påtvingas sjukvårdshtnvudmännen
eller vilken grad av frivillighet som reformen
tillåter. De kommuner och landsting som här presenterasutgör inget tvärsnitt av
den svenskaprimärvården, utan de kännetecknassamtliga av att man ingått relativt långtgåenderegionavtal om s k gränslösvård. Flera respondentermenade
därför att husläkarreformenhotar en del av de landvinningar som gjorts i de aktuella regionerna,främst avsaknadenav vissaremisstvångsamt ett fritt vårdsökande, utan krav

listning.
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En central fråga för ansvarigasjukvårdsrerformatörerär också hur ma1ser
förhållandet valfrihet-områdesansvar.Finns det motiv för att utmana dennärhetsprincip som tycks styra en stor del av primärvårdskonsumtionenidag Närhetenkan vara ett avgörandeargument förr en patient att stannakvar vid sin
hemmavårdcentral,eller ett argumentför att välja den vårdcentral son verkligen
ligger närrnst, även om den skulle råka ligga i grannlandstinget.Valfrheten kan
vara ett sätt att förverkliga närhetsprincipen,men också ett sätt att bryta upp
den.
Bör patienternapåverkas,exempelvisgenom ekonomiska styrmedel, att söka
den effektivaste och bästavårdcentralen,oberoende av vilken sida lardstingsgränsenden ligger, eller finns det ett egenvärdei att upprätthålla områdesansvaret, att försöka behålladistriktets invånare inom en sammanhållenochenhetlig
organisation som har möjlighet att upprätthålla ett bredare ansvar med samhällsmedicinskaansatseroch vårdlag som känner sinaklienter Kontinuitet, trygghet
och helhetsansvarär argument som användsav både husläkarmodellensförsvarare och motståndare.
Det råder en viss osäkerhetom vad områdesansvaregentligeninnebär,och framför allt om vårdcentralernaidag verkligen ägnar sig verksamhet som är samhällsmedicinsk,och inte helt individcentrerad.Kritiker hävdar att distriktsläkarna
hellre skulle agerakonsulter de kommunalaeller landstingsregionalanämnder
som faktiskt enligt lagenhar ansvarfor dessafrågor och att man bör observera
hälsansberoendeav andra faktorer än de rent medicinska.Samhällsmedicin
handlar om kunskap om sambandmellan miljö, livsstil och hälsa, och dessa
kunskaperfinns mångaandra håll än vårdcentralema. Försvarareav
områdesansvaretmenar att epidemiologiskauppgifter är viktiga, och mångaav
dessasambandblir osynliga om patienternatillåts söka vård varhelst de önskar.
Det kan såledeskonstaterasatt valfrihet vid val av vårdcentral funnits sedanen
tid tillbaka, i synnerheti gränsområdenmellanlandstingen och i storstadsregionerna. Valfriheten utnyttjas främst av arbetspendlaresom bor i kranskommuner
kring städernaoch det är också främst i de större städernasom alternativen
finns. Några nya patientströmmarhar inte uppstått till följd av det fria vårdsökandet, men å andra sidan varken registrerareller debiterar man inomlânspatienter
i någon större utsträckning. I de flesta landstingenplanerar man dock att införa
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prestationsbaseradersättning och låta pengarnafölja patienten,men i vilken
utsträckning detta kommer att ske är det for dagen svårt att avgöra. Information
om valfriheten har gått ut till allmänhetenvia mottagningarnai den öppna vården, men för att skaparationella val mellan olika vårdproducenter krävs information som inte baraupplyser om att det råder valfrihet, utan som också talar om
vad det finns att välja mellan. Förmodligen kommer husläkarreformenatt ändra
detta förhållande, men kommer valfriheten att finnas kvar då

x.
1993

si...
U7

L
-

01

sTgiâåkiPä-g-.M-...J

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1993

förteckning

Styrningsochsamarbetsformer
i biståndet.
UD
36.Lagomtotalförsvarsplikt.
Fö.
Kursplaner
för grundskolan.
U.
37Justitiekanslem.
Enöversynav JK:sarbetsuppgifter
3.Ersättningför kvalitetocheffektivitet.
m.m.Ju.
för 38.Hälso-ochsjukvården
i framtiden- tre modeller.S.
- Utformningav ettnyttresurstilldelningssystem
grundläggande
högskoleutbildning.
U.
39.En gränsfor ñlmcensuren.
Ku.
4.Statligtstödtill rehabilitering
40.Fri- ochrättighetsfrågor.
DelA ochB. Ju.
av tonyrskadade
flyktingarm. fl. S.
41.Folk-ochbostadsräkning
år 1990ochi framtiden.
5.Bensodiazepiner
psykofarFi.
- beroendeframkallande
maka.S.
42.Försvarets
högskolor.Fö.
6.Livsmedelshygien
ochsmåskalig
livsmedelsproduk-43.Politikmotarbetslöshet.
A.
tion.Jo.
44.Översynav tjänsteinkomstbeskattningen.
Fi.
7.löneskillnaderochlönediskriminering.
45.Trosabrytersigloss.Bytânkande
ellerdemokratins
Omkvinnorochmän arbetsmarknaden.
Ku.
räddning.C.
Löneskillnader
ochlönediskriminering.
Omkvinnor 46.Vissakyrkofrågor.C.
ochmänpåarbetsmarknaden.
Bilagedel.Ku.
47.Konsekvenservalmöjligheter
inomskola,
av
9.Postlag.K.
äldreomsorg
barnomsorg,
ochprimärvård.C.
10.Enny dalalag.Ju.
1Lsocialförsäkringsregister.
S.
12.Värdhögskolor
U.
- kvalitet- utveckling- huvudmannaskap.
13.Ökadkonkurrens
påjärnvägen.K.
14.EGochvaragrundlagar.
Ju.
15.Svenska
reglerför internationell
omfördelning
av
oljavid enoljekris.N.
16.Nyavillkor för ekonomiochpolitik - ekonomi
kommissionens
förslag.Fi.
16.Nyavillkor for ekonomiochpolitik - ekonomi
kommissionens
förslag.Bilagor.Fi.
17.Ågandetav radioochtelevisioni allmänhetens
tjänst.Ku.
l8.Acceptans
ToleransDelaktighet.
M.
l9.Kommunerna
ochmiljöarbetet.
M.
20.Riksbanken
ochprisstabiliteten.
Fi.
21.Ökatpersonval.
Ju.
22.Vad är ett statsråds
arbetevärt Fi.
23.Kunskapens
krona.U.
24.Utlånningslagen
- enpartiellöversyn.Ku.
25.Socialaåtgärderförjordbrukare.
Jo.
26.Handläggningenvissa
säkerhetsfrågor.
Ju.
av
27.Miljöbalk.Del 1 och2. M.
28.Bankstödsnämnden.
Fi.
29.Fonsattreformeringav företagsbeskattningen.
Del Fi.
30.Råttentill biståndinomsocialtjänsten.
31.Kommunemas
roll påalkoholorrträdet
ochinom
missbrukarvárden.
S.
32.Ny anställningsskyddslag.
A.
33.Åtgärderför att förbereda
Sveriges
jordbrukoch
livsmedelsindustri
för EG.Jo.
34.Förarprövare.
K.
35.Reaktionmotungdomsbrott.
DelA ochB. Ju.

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

förteckning

Justitiedepartementet
En ny datalag.[10]
[14]
EGochvåragrundlagar.
Ökatpersonval.
[21]
[26]
Handläggningen
av vissasäkerhetsfrågor.
DelA ochB. [35]
Reaktionmotungdomsbrott.
Justitiekanslern.
EnöversynavJKzsarbetsuppgifter
m.m. [37]
DelA ochB. [40]
Fri- ochrättighetsfrágor.
Utrikesdepartementet
i biståndet.
[1]
Stymings-ochsamarbetsformer
Försvarsdepartementet
[36]
Lagomtotalförsvarsplikt.
högskolor.[42]
Försvarets

1993

Utbildningsdepartementet
Kursplaner
för grundskolan.
[2]
Ersättning
för kvalitetocheffektivitet.
for
- Utformningavettnytt resurstilldelningssystem
grundläggande
högskoleutbildning.
[3]
Várdhögskolor
[12]
- kvalitet- utveckling- huvudmannaskap.
Kunskapens
krona.[23]

Jordbruksdepartementet
livsmedelsproduktion.
Livsmedelshygien
ochsmåskalig
[Öl
Socialaåtgärderförjordbmkare.[25]
Sveriges
jordbrukoch
Atgärderför att förbereda
livsmedelsindustri
for EG.[33]

Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet
[32]
Ny anställningsskyddslag.
Politikmotarbetslöshet.
[43]
Statligtstödtill rehabilitering
avtortyrskadade
flyktingarm. tl. [4]
psykofarmaka.Kulturdepartementet
Bensodiazepiner
- beroendeframkallande
Löneskillnader
ochlönediskriminering.
[5]
[7]
Socialförsäkringsregister.
Omkvinnorochmän arbetsmarknaden.
[30]
ochlönediskriminering.
Omkvinnor
Löneskillnader
Rättentill biståndinomsocialtjänsten.
ochinom
Bilagedel.[8]
roll alkoholområdet
Kommunernas
ochmän arbetsmarknaden.
Ägandet
tjänst.
missbnikarvârden.
[31]
av radioochtelevisioni allmänhetens
i framtiden- tre modeller.[38] [17]
Hålso-ochsjukvården
[24]
Utlärmingslagen
- enpartiellÖversyn.
Kommunikationsdepartementet
[39]
Engränsfor ñlmcensuren.
Postlag.[9]
Näringsdepartementet
Ökadkonkurrens järnvägen.[13]
omfördelning
[34]
Svenska
reglerfor internationell
Förarprövare.
av olja
vid enoljekris.[15]
Finansdepartementet
Civildepartementet
Nyavillkor för ekonomiochpolitik- ekonomiellerdemokratins
Trosabrytersig loss.Bytänkande
kommisionens
förslag.[16]
räddning.[45]
Nyavillkorför ekonomiochpolitik- ekonomiVissakyrkofrágor.[46]
förslag.Bilagor.[16]
kommisionens
inomskola,
Konsekvenser
[20]
Riksbanken
ochprisstabiliteten.
av valmöjligheter
äldreomsorg
ochprimärvård.[47]
barnomsorg,
Vad är ett statsráds
arbetevärt [22]
Bankstödsnâmnden.
[28]
Miljö- och naturresursdepartementet
Fortsattreformering
av företagsbeskattningen.
[18]
ToleransDelaktighet.
Del [29]
Acceptans
år 1990ochi framtiden.[41] Kommunerna
[19]
ochmiljöarbetet.
Folk-ochbostadsräkning
Översynav tjänsteinkomstbeskattningen.
[44]
Miljöbalk.Del l och2. [27]

