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Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den utredningen16 1995 attmars ge
S 1994:03 Levnadsvillkor i storstadsområden direktivnya
S 1995:35. Med stöd detta förordnades den 23 1995av mars
Karl-Petter Thorwaldsson ordförande. Samma dagsom
förordnades kommunalrådenledamöter i kommitténsom
Christine Axelsson s, Vivi-Ann Nilsson s, borgarrådetbitr.

kommunalrådets, f.d. JoakimDag Ollén m och f.d.Larsson
riksdagsledamoten Thorén c riksdagsledamotenRune samt
Karin Pilsäter fp.

Kommittén Storstadskommittén. Direktiven tillantog namnet
utredningen dir. 1995:35 tilläggsdirektiv dir. 1081995:samt
har i sin helhet bifogats betänkandet bil.

sakkunniga förordnadesSom den april regiondirek-10 1995
Sven-Olov Andersson, Arbetsmarknadsstyrelsen,tören över-

direktören Ann-Mari Begler, Socialstyrelsen, projektledaren
byrådirektörenBirgersson, Boverket,Tommy Ylva Eklund,

Riksförsäkringsverket, departementssekreteraren Barbara
Martin Korpi, Socialdepartementet, departementsrådet Mats
Wadman, Arbetsmarknadsdepartementet generaldirektörensamt
Kerstin Wigzell, Ungdomsstyrelsen.

Därtill förordnades den juni kanslirådet15 1995 expertersom
Eva-Stina Hultinger, Utbildningsdepartementet, kanslirådet
Kent Civildepartementet, sekreteraren BirgittaIvarsson,
Ornbrant, Arbetsmarknadsdepartementet, departementssekre-

Tommi Riihonen, Arbetsmarknadsdepartementet,teraren
avdelningsdirektören Maria Roselius, Socialstyrelsen densamt

Åhs,augusti10 sekreteraren Ulla1995 Bostadspolitiska
kommittén, Näringsdepartementet.



riksdagsledamotenf.d. RunelämnatsSärskilda yttranden har av
fp.Karin Pilsäterriksdagsledamotenc ochThorén

sitt första delbe-får överlämnaStorstadskommittén härmed
tänkande; -

och Arbets-Egenmaktför Samverkan,röja hinderAtt
linjen.
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Inledning

Orsaker skall lyftas åtgärdasfram och Politiska insatser skall
syfta till lösa problem och inte enbart hanteraatt symtom.
Utvecklingen under tid gåtthar vad slarvigtmotsenare

skulleuttryckt kunna kalla för kampanj- och novalucol-politik
eller kosmetika och ytförändringar i form olika kortaav
projektinsatser.

Olika huvudmän ikan dag driva tidsbegränsade projekt, med
likartade och intentioner,goda parallellt i geografiskasamma
området ovetande varandras existens.om

generellEn erfarenhet olika huvudmäns begränsade projekt-av
insatser de del och kan pågåen-är uträttaratt stoppaen upp en
de negativ utveckling, förmår någotde inte grundläg-men
gande ändra människors levnadssituation.sätt

Kommitténs ambition bryta denna trend och i ställetär att
arbeta för initiera och stimulera lokalaatt växerprocesser som
fram invånarnas önskningar och behov och tilltarur egna som

de möjligheter och varje individ besitter.vara resurser som

områdesbaseradEn samverkan behövs eftersträvar attsom
samordna de samlade för lokalsamhällets behovresurserna av

upprustning den fysiska närmiljön, bostäderna, lekmil-t.ex. av
jön, det kulturella utbudet övrigoch fritidsverksamhet och av
tillgång till den service finns inom for social- ochsom ramen
arbetsmarknadspolitiken. detta arbete kommerI särskilt att
uppmärksamma barn svåraoch ungdomar med uppväxtvillkor.
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denna bakgrund tagit initiativ tillhar stödjaMot utveck-att
åldern åriling för olikaverksamheter barn 1-12av som av

stårskäl utanför den reguljära barnomsorgen. Avsikten iär att
socialtjänstensamarbete med och det lokala föreningslivet i

bostadsområden utveckla och olika verk-pröva typer av
samheter för barn syftar till integrationsmöjlig-ökaattsom
heterna i samhället.

Vi svår upprätthålladen s.k. arbetslinjen ärvet att attnumera
inom den svenska arbetsmarknads- och välfärdspolitiken. Bi-
dragssystemen och socialförsäkringssystemet konstrueradeär
för situation med ringa arbetslöshet. del regler i dessaEnen
trygghetssystem har under nuvarande omständigheter visat sig

Ökandefrämja passivitet i stället for aktivitet. socialbidragskost-
nader och socialbidragstagare,antal särskilt bland invandrare,

alarmerande signaler.ger

inte kommitténs ambition analysera och granskaDet är att
arbetsmarknadspolitikens roll, de ekonomiska ochutan mer
sociala fåttkonsekvenser denna politik for enskilda individers
levnadssituation.

Vi kommer fortlöpande under arbetets gång att presentera
delbetänkanden och med olika inriktningar, allt ifrånrapporter
statistiska beskrivningar situationen i storstäderna till godaav
exempel olika utvecklingsprocesser.

Vi åtgärderskall redovisa behovet behöver vidtasäven av som
intefor bara samhällsinsatserna kommersiella ochävenatt utan

frivilliga verksamheter skall fungera bättre tillsammans föroch
nå frågor.samverkan och samordning kring dessaatt

delbetänkande sin avgränsning tillhar diskussionDetta en om
förändring lagteknisk, finansiell och organisatorisk naturav som

nödvändiga for bättre samverkan och samordningär att en
mellan olika uppnås.myndigheter skall kunna Genomgången
bygger de hinder och de fåttsynpunkter viasom en
omvänd remissrunda seminarieserie.och en
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Syftet med delbetänkandet är att;

skapa diskussion kring de hinderkomplexöppenen som-
redovisas,

lyfta fram de samverkansmöjligheter finns i dag,som-

stimulera till samverkansprocesser utifrånatt startar-
nuvarande myndighets- och forvaltningsorganisationer
samt

underlätta försök med samverkansformer mellannya-
myndigheter och organisationer.

återgesI del den situationI i råderdag och kommitténssom
principiella ställningstagande till centrala begrepp; arbets-tre
linjen, egenmakt och samverkan.

redovisningDel II vad olika remissinstanserär haren angettav
hinder for samverkan och de möjligheter finns forsom som

samverkan våra reflektioner kring detta.samt

I del våraHI förslag.presenterar

Därefter i pågåendedel IVpresenterar reportage om
intressanta samverkansprojekt.





Del I

Storstaden källa till det godaen-

livet

Aristoteles har människorna kommer till staden försagt att att
söka sin utkomst och överlevnad, där för kunnastannar attmen
leva liv. dettaTrots sades för år sedan2300ett gott överatt
gäller det fortfarande, dess innebörd har förändrats.även om

detDrömmen goda livet har varit bärande vision for detom en
svenska välfärdsbygget. Möjligheterna i dag leva det godaatt
livet i våra storstäder skiftar dock återfinnsstarkt. inteHärtre
enbart rika möjligheter till liv, också livets mörkaett gott utan
sidor. dennaDet dubbelhet bådestorstadenär gör attsom
skrämmer och fascinerar samtidigt.oss

Staden ligger frestelse utkastad i landskapet. korsasHärsom en
traditioner, ideologier och människor.Här Rikgator. möts som
fattig, bildad vis och främling skiljs ocksåHärvän.som som
människor ifrån varandra fashionabla esplanader i centrumav

gråaoch fasader i förortens periferi. storstadenI pulserar det
kommersiella bruset och nöjeslivet. Och här finns de hemlösa

ingen saknar. dessaDet paradoxala spänningarärsom som ger
storstadens dess karaktär och väsen.

Spänningar också hot och dessa kan förstärkasutgör ett av
Ökadeökad boendesegregation och fattigdom. klyftor skulle

förödande för den svenska demokratin, uppgift ärvara attvars
bl.a. upprätthålla och fördjupa solidariteten mellan medborgarna
för undvika samhället bryts sönder inbördes strideratt att av
mellan olika grupper.
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boendesegregationsmönsterDe präglar dagens istädersom
Sverige grundlades under frånperioden 1800-talets mitt till

Då1940-talet. delades staden efter klass. boende-Dennaupp
segregation bestående,blev inte fenomen, ocksåbara utansom

geografisk uppdelning staden, tid haröversom av som
förändrats i takt med städernas expansion.

På 1930-talet blev drömmen goda livetdet medsynonymtom
det goda folkhemmet eller folkhemsideologin. Sekler av
umbäranden och fattigdom skulle undanröjas. Modernismen
skulle lägga grunden för framtidsland där människanett nytt
äntligen skulle bli fri Påoch självständig. och 1970-talen1960-
nådde folkhemsideologin sin kulmen. Staten kom attnu

såiscensätta det kallade miljonprogrammet, innebar attsom
skulle bygga miljon bostäder under år.tioman en

bostadspolitisk satsning i storleksordningDet var en en som
tidgare varit otänkbar. Parallellt med förorterna uppfördesatt

rivningsvågi städernas utkanter drog fram de centralaen genom
lågadelarna. äldre, bebyggelsen fick vika för detDen ge nya

city. Stadskärnoma tömdes boende, medan det byggdes nytt
för butiker, varuhus, kontor parkeringshus.och Verksamheter-

hade burits stadens hantverkare och handelsid-na, som upp av
kare, utraderades i det for plats denärmaste att ge nya

Såservicenäringarna. skapades specialiserat cityområde,ett
vilket i lämnades öde vid arbetsdagens slut.stort sett

Miljonprogramsatsningen löste de klassiska bostadssociala
problemen med omoderna trångboddhet,lägenheter och men
boendesegregationen och den socioekonomiska uppdelningen

olika befolkningsgrupper, tenderade istället öka. Medattav
segregation inte bara socioekonomisk och etniskmenas en
uppdelningen olika befolkningsgrupper, ocksådet kanav vara
fråga uppdelning i olika boendemiljöer. dessa olikaNärom en
uppdelningar sammanfaller kan boendesegregationen bli
allvarlig.

Miljonprogramsområdena ocksåhar kommit förknip-starktatt
justmed boendesegregation och storskaliga och enhetligapas

prefabricerade betonghus trist gårdsmiljö.med och torftigen
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våningar. 15dock inte högre DrygtFlertalet hus änär tre
fasadbe-och den vanligasteelementbyggdahusen ärprocent av

boendeytahälften dentegel. mindreklädnaden Inte änär somav
småhus.i Det1970-talet skapades dessutomtillkom under är

miljonprogramsbeståndet kan finna dei mindre del somen av
Ävenboendesegregation.medsammanhängerproblem omsom

miljonprogramsområdena kanivanligastdessa problem är
bostadsområden iförhållanden i äldreliknandefinnaäven

ocksåDärmed blir detcentrala delar.storstädernas mer
miljonprogramsområdena boende-medmissvisade likställaatt

bostadsområden.Vi bör istället talasegregation. utsattaom

indentifierade drygt1990:36Storstadsutredningen SOUFörra
områden minstbostadsområden. hadeAlla dessa50 utsatta

storstadsregionenså socialbidragstagaredubbel hög andel som
i övrigabetydligt högreutlandsföddai Andelen änstort. var

låginkomsttagare mycketstorstäderna, andelendelar varav
långa sjukskriv-låga och andelenskolbetyghögre, elevernas
Storstadsutred-i övriga stadsdelar.ningar betydligt vanligare än

ställningockså socioekonomiskade boendesningen visade att
hälsotillstånd.samvarierade med deras

Även allvarligasin boendemiljö visadeboendesde syn
brister i

närmiljönförvaltning husen ochskötsel och av-
aktivitetspunktertill viktigakommunikationerna-

utformningfysisk och estetisk-
samhörigheten mellanden sociala integrationen och grannarna.-

främlingskaprädsla, obehag ochuttryckte de boendeDessutom
inför kringboende.de

såområden endastomflyttningenalla dessaI nästan stor attvar
femårsperiod.invånarna bodde kvar efter Dehälften enav

bostadsområden efter sociala ochsegregeradeär mestsom
tecken etniskekonomiska kriterier visar idag även segrega-

bostadsområdena ocksåinvandrartäta ökartion. deI mest
områdentiden. i hög gradandelen invandrare med Dessa är

minst attraktiva. detklassificerats Däremot ärsomsamma som
påpeka inte bor i deviktigt flertalet invandrareatt att stora

områdena.invandrartäta
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invandrarnas bosättningsmönsterI finns viss benägenhet atten
söka sig till sina landsmän. Vissa nationalitetsgrupper tenderar,
i högre grad andra, vid sitt första val bostad i Sverigeän att av
söka sig till sina landsmän, vanligtvis till släktingar eller grannar
från hemlandet. den etniska koncentrationenMen inte alltidär
frivillig. Valmöjligheterna begränsas bristandeav resurser,

såvälmateriella sociala, diskriminering bostads-samtsom
marknaden. främstaDen enskilda tillorsaken den etniska
segregationen emellertid invandrarnas låga inkomster iär
förhållande till svenskar.

Många nyanlända invandrare styrdes också under 70-talet av
den kommunala bostadsförmedlingen till miljonprogramsområ-
dena for avhjälpa då rådandeden bostadsbristen.att

områdenaDe har under tvåde decennierna varitutsatta senaste
föremål för uppmärksamhet. diskussionenDessvärre harstor
ofta reducerats till bostadsmiljöfråga. hittillsvarandeDenen
politiken för detta problem har i många styckenmötaatt
havererat. Kommunerna har framför allt försökasatsat att

de bostadsområdena attraktivaregöra brytautsatta attgenom
storskaligheten, torftigheten och förändra upplåtelseformen
hyresrätt till bostadsrätt. har dennaDessvärre politik visat sig

ñamgångsrik.föga På många håll har insatserna istället resulte-
i höjda hyror, ökat bidragsberoende och förluster förrat stora

de kommunala bostadsbolagen. Orsaken härtill bör sökas i den
föreställningen politikdenna har präglats nämligen tronav,

någon annan ska lägga tillvaron till i deatt rätta utsatta
bostadsområdena. Och någonmed har oñaannan syftatman

ekonomiskt och socialt bättre rustade människor.

På år har dessbättre insikten vuxit sig allt starkaresenare att
problemen i de bostadsområdena inte uteslutande kanutsatta
lösas någon ochannan fysiska insatser, ocksåutanav genom
kräver social mobilisering invånarna. finnsDet fleraen av

framgångsrikaexempel sådana insatser i bostadsom-utsatta
råden. Eriksbo iI Göteborg har stark kooperativman genom en
rörelse bland de boende och samverkan med bostadsfö-näraen

nålyckats bra resultat. RåslättI i Jönköping harretaget man
framgångsrikt bred långsamverkan under tid. HolmaIsatsat
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den tradtionella förvalt-bostadsföretaget slopati Malmö har
självförvaltning.ningen och Densatsat gemensamma

områden fysiska förändringarna harför dessa denämnaren är att
mellan boende och fastighetsägarna.gjorts i samverkan de

bostadsområdena harallmänna bilden deDen utsattaav
Bådebrister. vetenskapliga ochfokuserats problem och

frånfria och denskildringarna oftamassmediala är nyanser
områdenmöjligheter dessarikedom ochresurser somav

självfallet inte ignoreras,besitter. Problemen ska attmen
svartmålande områdenahänfalla ensidigt dessa ärett av

varken konstruktivt eller rättvisade.

polisen, fritidssektom och kultur-skolan,socialtjänsten,Inom
skapa brai dag betydande insatser förförvaltningen görs att

ocksåområden. finnsuppväxtförhållanden i dessa Det stortett
organisationslivet.i det lokala förenings- ochengagemang

Stiftelsen samhällsarbete och mobilise-kartläggning förEn som
ring gjort uppdrag StorstadskommitténCESAM har av

insatser för främjavisar föreningslivets och de enskildas attatt
bostadsområdenaidet lokala utvecklingsarbetet de ärutsatta

Kartläggningen visar flera exempel där de boendebetydande.
lösningar problem ochhar och okonventionellañnnnit nya

exempel hämtatbehov i sin vardag.de Ett ärmöter egensom
från föreningen driverBergsjön där den assyriska ekohuset

frånBågskytten exempel kommer Malmö däroch ett annat en
socialalokal för förbättra boendemiljön och dearbetar attgrupp

förhållandena Möllevången. bildi stadsdelen synliggörsDenna
i dominerar brist- och problemsynen.sällan, stället Ettutan

sådant kränkande förkan dels uppfattas de boende,synsätt som
såtill kallade självuppfyllande profetior.dels kan det leda

Naturligtvis inte problemen underskattas, viktigska men en
uppgift i arbetet med medverka till positiv utveckling i deatt en

bostadsområdena skapa motbilderärutsatta att tarsom vara
områdenas mångfaldkreativitet, och kulturblandning.
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för alla dessgoda livetbli källa till detstorstaden skaOm en
efter ökadpolitikinvånare, samladkrävs strävarsomen

vanmakt,och dendet utanförskapintregration, för brytaatt som
bostadsområdena.i demånga medborgare känner utsatta

följaktligenutifrån perspektivdettaIntegration är mer en
ska bete sigallapåverka liv, intesinakunna attsträvan att egna

människortillförsäkrahandlarsvenskar. Det attomsom
så ochmaktfördelta i samhällslivetmöjligheter sättattatt

livschanser.levnadsvillkor ochsinaöveransvar

indivi-alltså enskildedenpolitikMålet för samhällets är att ge
drömmarsina inneboendeförverkligamöjligheterden ettatt om
bästdettaövertygadeliv. Vi görs attär attgott genomom

ochegenmaktutvecklaarbetslinjen ochförnyaförstärka och
samverkan.



Arbetslinj vittraren

tillRätten arbete har sedan 1930-talet utmärkt det svenskaett
välfärdssamhället och sin prägel principerna inne-ochsatt
hållet i trygghetssystemen i form starkt betoningav en av
arbetslinjen, åtgärderdär det syftet med alla äryttersta att
åstadkomma självförsörjning fråninkomst arbete.egetgenom

Arbetslinjen ocksåinnebär de arbetslösa, de inte kanatt om
arbete direkt, i första hand skall erbjudas utbildning, iett en

andra hand arbetsplatspraktik aktiverande åtgärdelleren annan
och åtgärderdet först dessa inte bedöms lämpligaär när som
eller det inte finns tillgängliga passivtnär ettresurser som
kontantstöd skall betalas ut.

Politiken har därför inriktats aktivera de arbetslösa ochatt
bryta såden arbetslösheten tidigt möjligt. sker,Detöppna som
dels åtgärderolika aktiverar den arbetslöse ochgenom som
stärker möjligheterna fåför individen behållaoch arbeteatt ett
i framtiden. Grundvillkoret skall arbetslöshetser-är att man
sättning aktivt söker arbete. stärker inteDettanär ettman
enbart samhällsekonomin ocksåmedverkar till arbeteutan att
blir det moraliskt och föredömligt riktiga.

Under 1990-talet har situationen påtagligtarbetsmarknaden
förändrats genom;

minskad sysselsättning-
ökad arbetslöshet-
fortsatt högt antal förtidspensioneringar-
ökat socialbidragstagare.antal-
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Att upprätthålla arbetslinjen har blivit svårare. ocksågällerDet
ide bostadsområdena vårai storstäder. harHär arbets-utsatta
linjen börjat vittra allt snabbare under årende i takt medsenaste

arbetslösheten har ökat. många människorDetatt är som
dagligen upplever de inte får göra för sig och kännaatt rätt
sig behövda. stället hänvisasI dessa människor till A-kasse-

kontant arbetslöshetsstöd KAS, och socialbidrag.systemet,
Andelen förtidspensionärer i de bostadsområdenautsatta är
också hög. del har blivit såEn det kallade arbetsmarknads-av
mässiga skäl. Bland dessa finns människor skulle fulltsom vara
kapabla försörja sig själva de rehabiliterades och därmedatt om
ñck möjlighet. Vissa förtidspension förmån,säger att ären en

förtjänar inte behövd och inte ha möjlighetattmen attvem vara
bidra till sin försörjning till vårtoch bästaegen gemensamma

Kommittén vill med kraft understryka det allvarliga i denna
situation, vilket uttryck för allvarligt systemfel.ärytterst ett ett
Vi därför längre fram lägga förslag däröverväger att ett
föreslår förtidspensionssystemet skall avskaffas. Detatt
nuvarande sjukbidragssystemet fullt tillräckligt.är

Svårighetema integrera de boende i deatt stora grupper av
bostadsområdena i arbetslivet och därmed i samhälletutsatta

började redan 1980-talet, har fördjupat den sociala ochsom
ekonomiska segregationen. slåsAllt fler Utanförskap ochut.
vanmakt tenderar bli vardag för många invånare i dessaatt
områden. Utomeuropeiska invandrare och nyanlända flyktingar
drabbas hårdast. Förvärvsfrekvensen bland vissa invandrargrup-

låg.mycket Det gäller speciellt frånär Afrika,per personer
Mellanöstern och Latinamerika. Bland med med-personer
borgarskap från afrikanska länder och Asien ligger andelen
sysselsatta cirka 25 vilket kan jämföras med 73procent,

bland svenska medborgare. alternativetEnda för dessaprocent
socialbidrag, eftersom de inte har kvalificeratär sig förpersoner

arbetslöshetskassa.

Kostnaderna för socialbidrag i områdendessa har ökat lavinar-
deI områdena kan andelen socialbidragstagaretat. värst utsatta

ligga mellan 50 och hushållen,91 d.v.s deprocent procent av
någon gång åretunder fått socialbidrag. inteDetta ärsom
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våraslöseri medenbart gigantisktett resursergemensamma
också mänskligtgigantiskt slöseri kapital.utan ett av

hårt storstadskommu-Socialbidragskostnadema inte baratär
också välfärdssamhälletsupphäverutannernas resurser,

ochgrundläggande princip, nämligen sambandet mellan arbete
inkomst. Successivt har detta samband medersatts ett nytt

något väsensfrämmande forbidrag inkomst. Detta ärger-
idéen varjevälfärdssamhällets värdegrund, vilar attsom

förmågaskyldighet arbeta för sinmänniska har efteratt egen
viljanförsörjning. medborgare arbetar eller harNär attegen

också vissa rättigheter.arbeta har

socialbi-blivit allt tydligare delarUnder har det att avsenare
detdraget kommit funktion det inte tänkt attatt en som var

stöd vidskulle stället for främstha. I utgöra temporärtatt ett en
blitillfälligt kris har det för vissa kommituppkommen att en

långsiktig forsörjningskälla.

stället för verka aktiverande och frigörande denI gentemotatt
uppstått inlåsningsef-enskilde människan har det tendenser till

rundgångfekter och bland olika bidragssystem, somen
fårriskerar Till exempelpassivisera bidragstagaren.att man

tidenmindre ekonomiskt stöd väljer studera underattom man
a-kassa.uppbärman

för arbetslinjenInsatser stärkaatt

relativt omgående arbetslinjen istärka deFör att utsatta
bostadsområdena har kommittén ansökt hos medelEU om ur
gemenskapsinitiativet för bygga 8-URBAN lokalaatt upp

for dessa skagrupps-verksamheter. Gemensamt grupper
fåttfråndeltagarna har varit borta arbetsmarknaden ochattvara

sin försörjning via socialbidrag eller försäkringssystemet.
Grupperna ska själva utveckla sin verksamhet, syftet är attmen
det ska tillbaka till arbetsmarknaden.ett stegvara

Vi lägga forslag sommarjobbsgaranti.överväger att om en
årskursGarantin tänkt omfatta grundskolans elever efterär att
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och i gymnasieskolans årskurs i de8 9 lsamt mest utsatta
områdena. Praktikplatser inom förvaltningarkommunala och
bolag ideella föreningar och organisationer Dennasamt avses.
insats skall tydliggöra sambandet mellan arbete och inkomst.

Arbetslösheten

bistra låg efterfrågantiderna arbetsmarknaden medDe
arbetskraft tillhar tvingat människor arbetslöshet.stora grupper

fåtthar inneburit vissa svårareDet har det överatt attgrupper
huvud i riskerarkomma arbetslivet och utestängastaget att
från efterfrågan påarbetsmarknaden. minskade arbetskraftDen

Ocksådrabbar i hög utsträckning invandrarnasde unga.
situation lågkonjunk-arbetsmarknaden har försämrats under

Även människor någon handikappmed form ellerturen. av
hållahälsosituation fått svårarehar komma eller sigsämre att

kvar arbetsmarknaden. Generellt har arbetslösheten i hög
grad drabbat lågutbildade inom alla grupper.

år hållerSedan sig arbetslösheten forden1991 öppna en
Sverige nivå.mycket hög närvarande BlandFör 8 procent.
ungdomarna arbetslösheten drygt och bland17är procent
invandrare betydligt såhögre. vissa invandrargrupperFör stor

50 procent.som

Långtidsarbetslösheten har blivit allt problem istörreett
Sverige. Till följd den aktiva arbetsmarknadspolitiken,av som

långtidsarbetslöshet,starkt inriktad bryta problemetär äratt
fortfarande mångamindre i Sverige i andra länder. Antaletän

varit inskrivnahar vid arbetsförmedlingen underpersoner som
långa perioder, år,eller flera har kraftigt. Sannolikhetenökatett
för erhålladenna arbete betydligtäratt ettpersoner ur grupp
mindre for korttidsinsktivna. aktiv arbetsmarknads-Trotsän en
politik, långtidsarbetslöshet,starkt inriktad brytaär attsom
har rundgånginte kunnat undvika betydande mellanman en
arbetslöshet, åtgärder och tillfälliga efterfråganjobb, när är

svag.
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Förtidspensioneringen

År förtidspensionerade tilluppgick antalet1995 närmare
förtidspensionärerökad andelstarktEn420000 personer.

år, andelenochmellan 40 59 ävenutgörs menav personer
andelenår Bland invandrarehar ökat.mellan och 3916 är

blandökningenförtidspensionerade högre och änstörre
ocksåingår deförtidspensionärersvenskar. I somgruppen

sådanafunktionshindradeallvarligtfrån födselnredan samtär
arbetsmark-förvärvsaktiva tid tvingas lämnasini slutetsom av

någraarbetsförmåga. detföljd nedsatt Förnaden till tyvärrärav
lösningen.i dag den enda tänkbara

förtidspensionering mellanskillnaderna itill deOrsakerna stora
förklaringkomplexa.mycket Eninvandrare och svenskar ärär

förtidspensio-överrepresenterade i yrken därinvandrare äratt
grundutbild-svenskar. Bristandevanligare blandneringar änär

ocksåsociala problemdåliga i svenska,ning, kunskaper men
mycketsnabbt tjänatill Sverige,motivet för flyttningen t.ex. att

förtidspensioneringarmångaligga bakomkan avpengar,
samtidigtmånga anställningarsigskaffadeinvandrare. De som

jobb iMånga invandrarkvinnorutslitna i förtid.blev ofta tog
invandrarefråga varför intesigtypiska mansyrken. kanMan

detutsträckning skälrehabiliteras i De är attstörre angessom
åtgärder i dagsvårt nå med deallahar varit att somgrupper

bristandetillgå. medgäller bland andrafinns Dettaatt personer
Är invandrarei det vetskapenkunskaper svenska. att avom

arbetsmark-svårare kommaolika har svenskarskäl än att
uteblirrehabiliteringsinsatsernaden gör attsom

förtidspensioneringar oroväckande. DetantaletDet ärärstora
ochbåde kostnadsskälsituation brytsnödvändigt dennaatt av

sociala skäl.av

förtidspensionsjukbidragsjukpenning och förSkärpta regler för
år försäkringskassanfrån ställsgäller oktober 1995. Krav1

arbetsförmåga inför beslutsjukskrivnesutreda denatt om
ocksåställs denförtidspension och sjukbidrag. kravStörre

Ökadesådan ställsi utredning. kravsjukskrivne medverkaatt
också utlåtanden från läkare i ärenden.behandlande dessa
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Förhoppningsvis kan dessa skärpningar bidraga till brytaatt
trenden fler och fler människor blir frånutestängdaattav
arbetsmarknaden.

Socialbidragen storstadsområdenaökar i

Socialbidraget det skyddsnätet fattigdomär yttersta närmot
försörjningen inte kan tillgodoses till exempelsätt,annat

arbete eller de generella välfardssystemen.genom genom

År erhöll cirka1994 hushåll,391 eller800 cirka 715 200
socialbidrag någon gång året.under Det motsvararpersoner,

10,5 hushållen i ålderyrkesaktiv eller drygtprocent 8av
hela befolkningen SCB:s statistik. Social-procent av

bidragskostnaderna har ökat frånmed Mdr kr år3,5 och1985
uppgick till Mdr årkr år9 Under1993. levde1993närmare

barn familjer221 OOO i fick socialbidrag Socialstyrelsenssom
1995:4.rapport

Genomgången Socialstyrelsen har gjort i rapporten;som
socialbidragstagare och socialbidragens utveckling 1995:4,
visar den kraftiga ökningen socialbidragskostnaderatt av som
har skett årenunder de beror, förutom bidragsbe-senaste att
roende hushåll blivit fler, framför påallt fördelningen mellanatt
hushållstyper förändrats bidragstiden blivit längre. Detsamt att

också skillnad i kostnadsökningen mellanär svenska ochstor
utländska hushåll. Utbetalningarna till hushållsvenska har ökat
med och34 till utländska med hela 138procent procent.

tvåNärmare tredjedelar kostnadsökningen beror ökadeav
utbetalningar till hushåll.utländska Medan kostnaderna för
svenska hushåll varierar med konjunkturerna, bl.a. minskade de
för 1994, ökar bidragen stadigt för hushåll.utländska
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socialbi-Enligt Socialstyrelsens förekommer1995:4rapport,
drag betydligt oftare hos:

jämfört med äldreunga
ensamstående ibarn jämfört med kvinnormän utan samma
situation
ensamboende jämfört sammanboendemed

svenskföddafödda utanför Norden jämfört medpersoner
låg övrigamed utbildning jämfört medpersoner

storstadsornråden jämförelde bor i och städer vidstörresom -
med landsbygdens och glesbygdens befolkning.se

ensamhushåll.Speciellt Kombinationer dessaärutsatta av
ensamståenderiskfaktorer bidragstagandet,ökar t.ex. unga

Ensamstående harmed flera bam. kvinnor med barnmammor
någonfårdet högsta bidragstagandet. socialbidragEn treav

ensamståen-gång året. andelunder den högreDet är ännu unga
socialbidrag. Ungefär dede har 40 procent avmammor som

tvåmedmed barn och dem60ett procentunga mammorna av
årbarn hade socialbidrag 1992.

hushållhögsta andelen med socialbidragStorstädema har den
hushåll. Betyd-och har genomsnittligt högsta bidragetdet per

året.hushåll fårligt fler i storstäderna bidrag helanästan
ensamstående utländska hushåll betydelseAndelen och harmän

ensamstå-för socialbidragstagandet. Storstädema har hög andel
iende Andelen utrikes födda högst storstäder och lägstmän. är

Äveni glesbygdskommuner. bidragstagandestorstädernas andel
i befolkningen högre övriga kom-ungdomar betydligtär än

mungrupper.

januari nedskärningar i krañ i väl-träder radDen 1996l en
färdssystemen kommer drabba bl. barnfamiljer.attsom a.
Sannolikt kommer detta ytterligare öka socialbidragskostna-att
derna.

tillhar delvis kommit i socialbidragssystemetNu gruppernya
följd de inte omfattas trygghetssystem.andra Deattav av

flyktingar kommit till Sverige under den200 000nästan som
svårt bibehållaperioden har haft och anknyt-sinsenaste att

ning arbetsmarknaden. utsträckningtill Därmed har de i stor
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blivit hänvisade till socialbidragssystemet försörjning.för sin
dessa riskerar socialbidragssystemet bliFör att nytt,ett perma-

bådeforsörjningsstöd. allvarligt de individerförDet ärnent som
hänvisas till socialbidragssystemet för sin försörjning och ur
kostnadssynpunld. Speciellt allvarligt det för ungdomarär som
saknar arbete fåroch under längre tid socialbidrag tillsom en
sin försörjning.

Sammantaget visar studier socialbidragstagares levnads-om
förhållanden dessa frågahar det ställt i arbete,sämreatt om
inkomst, bostad och utbildning ibefolkningen sin helhet.än

ocksågäller lågaDetta jämför med andra medom man grupper
inkomster alltsåsocialbidrag. finns skillna-Detutan storamen
der mellan socialbidragstagare det gälleroch andra hälsa,när
psykosociala problem och missbruk. oftaDet är samma grupper

återkommer de drabbade olika problem mednärmestsom som
ekonomi, boende eller arbetslöshet redovisas mönstren-

sig.upprepar

Koncentrationen invandrare till storstäderna för med sigav
ökade kostnader för och de berörda kommunerna.staten
Socialbidragskostnadema skjuter i höjden i kommuner.dessanu

exempelvisI Göteborg har socialbidragskostnaderna mellan
och år frånökat till1990 Mdr kr och Göteborgs1994, 0,5 1,2

stad räknar med hälften bidragen går till invandrare ochatt av
flyktingar. tvåMalmö hade tredjedelar invandrarbakgrundI av
de hade socialbidrag befolkningMalmös1994. Avsom
uppgår antalet med utländsk bakgrund till drygt 20personer

dessa saknarAv förvärvsarbete.70procent. procent

En slutsats Invandrarpolitiska kommittén har dragit i sittsom
delbetänkande tillArbete invandrare SOU 1995:70, är att
åtgärder for undvika bidragsberoende kan bliatt ett permanent
lönsamma sikt och därför bör investeringar. Enses som

slutsats finnasdet kan goda skälär prövaatt attannan mer
radikala för komma till med den nuvaranderättaattgrepp
ohållbara situationen långsiktigaoch de effekter till.den leder
En tredje slutsats kommunernas direkta och indirektaär att
utgifter till följd lågaden sysselsättningsnivån bland vissaav
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invandrargrupper inte fördelas rättvist mellan kommunerna.
storstadsområdena,i tredjedelKommunerna harsom nu en av

invånarelandets och hälften de utländska medborgarna, harav
särskilt intresse förbättra invandrares möjligheter tillett attav

sysselsättning.

inte oansenligEn del storstädemas socialbidrags-permanentaav
inte fullhar till svenskutgörstagare rättav personer som

pension. driver socialbidragskostnaderna framförDetta alltupp
i de invandrartäta bostadsområdena. Vi intetycker det äratt
rimligt enskilda kommuner ska bära försörjnings-att ensamma

för denna borde nationell angelä-Detansvaret grupp. vara en
genhet. Vi därför dessa överföras tillbörattanser personer
folkpensionssystemet eller finansieras sättett staten.annat av

debatten socialbidrag, såI liksom i kommitténs kalladeom
omvända remissrunda, har det ofta framkommit krav att
bidragsmottagama någonska krävas form motprestation.av
Vi vill i likhet med Socialtjänstkommittén 1994:139SOU
understryka vissa krav redan i dag kan ställas och ställsatt
socialbidragstagare arbetslösa. Skulleär vägrasom en person

arbete med avtalsenlig lön socialtjänsten hänvisar,att ta ett som
upphävs till socialbidrag. frånUndantag detta krav skallrätten
endast socialtjänsten finner grundgöras attom personen av
sociala eller hälsomässiga skäl svårigheterhar uppenbara att
påbörja arbete eller sysselsättning.ett

komplikation iEn detta sammanhang socialtjänstenär om
anvisar arbete eller sysselsättning lön villkor förutan attsom
socialbidrag. gjorde socialtjänstenDetta i förTyresö en grupp
studenter sökte socialbidrag år 1993.som sommaren
Socialtjänsten ställde krav arbeta vidstudenterna skulleattsom
de kommunala baden vakter och med andra smärresom
göromål. vägrade deltaEn och överklagade till länsrät-person

Ärendet gick slutligen till regeringsrätten fastslogten. attsom
socialtjänsten inte kan socialbidrag de väljervägra personer om

avstå sådandeltai sysselsättning lön. Emellertidatt att utan ger
regelsystemen socialtjänsten möjlighet lösa detta problematt

anvisa beredskapsarbete den delta.att ett vägrargenom som
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ocksåSkulle erbjudande, upphävsdettaäven vägra tapersonen
till socialbidrag.rätten

Vi djupt socialtjänsten skatycker det otillfredsställandeär att
behöva laborera olika allvarligtmed regelsystem. kanDetta

förundergräva medborgarnas rättssäkerhet och förtroende
socialtjänsten. måste lika för alla.Villkoren for socialbidrag vara

kravet motprestation aktualiserats bör naturligtvisAtt har ses
fåttbakgrund socialtjänsten forhar störremot attav ansvar en

någon trygghets-arbetslösa olika skäl inte uppbärgrupp som av
försäkring. också successivtDärmed har socialbidragssystemet

socialförsäkringssystemet,utvecklats till fylla bristerna iatt ut
vilket principiellt felaktigt. Socialtjänstens huvud-anser vara
sakliga och stödja männi-uppdrag arbeta med hjälpaär att att
skor svår situation. ska intebefinner sig i social Densom en

sig försörjningspolitik. uppgift skötasskaDetägna är en som
Vi inte övertygade huvudman-andra dockär attav organ. om

naskapet for arbetsmarknadspolitiken arbetsmarknadsver-och
kets verksamhet uteslutande ska statlig angelägenhet. Ivara en
stället bör diskutera i vilken utsträckning kommunernasman

för arbetsmarknadspolitiken kan vidgas. Vi attansvar avser
återkomma fråga.i särskilt ibetänkande dennaett



Egenmakt makt sinöver egen var--

dag

Maktutredningen SOU 1990:44 visade medborgar-att
skapsrollen har förändrats kraftigt under seklets hälñ. Isenare
dag medborgare ekonomisktär och socialt oberoendemer
och slår vakt bilda uppfattningrätten attom oss en egen
oberoende andra. Vi självständiga och finner detärav mer
motsägelsefullt bli företrädda och livet tillrättalagt enbartatt

kollektiva beslut. innebärDetta också förväntargenom att
ökat personligt inflytande. individualiseringDennaoss av

medborgarskapet ökar spänningarna det kollekti-gentemot
vistiska ideal länge har varit förhärskande i den svenskasom
demokratin. idealDetta förutsätter folkviljan kanaliserasatt
endast via de politiska partierna förverkligar medborgarnassom
önskningar och behov huvudsakligen den offentligagenom
sektorn.

Otvivelaktigt har också medborgarnas levnadsvillkor och
livschanser blivit starkt beroende hur den offentliga sektornav
fungerar. givna fråganDen då i vilken utsträckningär äger
styrka påverka våra levnadsvillkor. Maktutredningenatt visade

människor olika samhällsklasseratt upplever de harur att
skiftande möjligheter påverka sin vardag. konstateradesDetatt

medborgarna upplevde deatt hade minst möjligheteratt att
påverka skolan, boendet och hälso- och sjukvården. De som
upplevde sig ha den allra minsta möjligheten till inflytande
bodde i hyresrätt inom de bostadsområdena, medan deutsatta

ägde sin bostad kände de förfogade möjlig-som att över stora
heter påverka sin boendesituation.att egen
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inteinflytandeförväntningarmedborgarnas motsvararNär
Ökaduppstår Vanmakt,handlingsutrymmetfaktiskadet

ibefinner sigdemokratinundergräverVanmakt ett oupp-som
maktförmågamedborgarnassamband med utövalösligt att

bostadsområ-framtid. desamhällets Iochsin utsattaöver egen
vanmakt. Detupplevermedborgareflerdet alltdena är som

Vidkommunalvalen.ideltagandetitill uttrycktydligtkommer
GöteborgStockholm,ivaldeltagandetuppgickårvalet 1994

förortsom-städernasgenomsnitt. IitillMalmöoch 81 procent
medborgarna. Trotsomkringråden röstade 75 attprocent av

ständigtValdeltagandetår harfick 1976invandrarna rösträtt
områdenaområdena. deIinvandrartätasjunkit i de utsatta

Storstadsutredning-mellan 50-60deltagandetpendlade procent.
föreningsaktivitetenparti- och1990:36 visadeSOU att varen

ytterområdena.istadskärnanhögre i än

medskalämpligastVanmaktökad mötasKommittén attanser
egenmaktbegreppetInnebördenegenmakt.kallar förvad av

någonåren,under delivligthar debatterats utan attsenaste
valthardettadefinition har Trotsallmängiltig attaccepterats.

definition:följandeanvändaVianvända begreppet. attavser
sinöverutövarmedborgarenmaktegenmakt är den som

vardag.egen

boendet,vardagsinmaktharMedborgare över egensom -
måroch bättre.människorfritidenskolan,arbetet, växer som-

Enmedborgarnaockså nyckeln till störreDetta tarattär ansvar.
alltpersonligtsocialt ochökatdiskussion enbart ansvar somom

leda fel.skulle Ansvarpolitiska debatteni denoftare framförs
vanmakt.tillnämligen ledamakt kanutan

bliranställdaarbetslivet därinominte ovanligtVanmakt är
påverka hurmöjlighethaålagda attattutanatt prestera mera

till.detta ska

egenmakten kanexempel hurprojektABB:s T-50 är ett gott
målsättningarbetslivet. Projektetsinomförstärkas attvar

förtroendetanställdadeproduktionstiden. ABBhalvera attgav
ochdelegeralösningar,själva attpresentera ansvargenom

halveras. Deskulle kunnaproduktionstidenbefogenheter hur
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anställda fick följaktligen makt sitt arbete ochöver eget
resultatet blev mycket slående. Produktionen ökade samtidigt

produktionstiden minskade i de olika processdelarna.som
upplevdeDessutom de anställda tillfredsställelse sittmedstörre

arbete.

Även definitionen egenmakt betonar medborgarens maktom av
sin såvardag ska detta inte någottolkasöver uttryckegen som

för inskränkt egoism eller egenmäktighet. enskilde med-Den
borgarens vardag självfallet inte oberoende andra,är utanav
sammanhänger med relationen till samhällets övriga medborgare
iden direkta omgivningen. Medborgarens kanegenmakt därför
komma till tvåuttryck i skilda dimensioner, dels i makten över
sin vardag, dels i den makt hon kan tillsammans medutövaegen
andra i den vardagen, till i bostadsområ-exempelgemensamma
det, i arbetet och i skolan.

Som exempel dessa två dimensioner kan hyreslagstiñnings-
utredningens delbetänkande SOU tjäna1995:119senaste som
exempel. Utredningen föreslår det ska den enskildeatt vara
hyresgästen godkänner renoveringsplanerna berörsom som
dennes lägenhet, medan det för de utrymmenagemensamma
gäller majoritet hyresgästerna måste bifalla planerna.att en av
Fastighetsägaren föreslås möjlighet förhandla direkt medatt
den enskilde hyresgästen. iHyresgästen sin kan såhontur, om
önskar, företrädas hyresgästorganisation vid förhandlingen.av

hyresgästenNär väljer själv förhandla med fastighetsägarenatt
detta enligt kommittén uttryckär för egenmakt. väljerMenett

hon förhandla tillsammans med övriga hyresgäster har honatt
i stället sin egenmakt i kollektiv beslutsprocess.använt Vaden

dåmedborgaren hon väljer, inte påtvingas, dengör är att
Ävenkollektiva lösningen individuellt problem. detett när

gäller fastighetens använder hyresgäs-utrymmengemensamma
sin kollektivtegenmakt i beslut förten ett avgöraatt en

angelägenhet berör fastighetens vardag.som gemensamma

Medborgarnas möjligheter utnyttja sin egenmakt haratt
ökat dei kommuner verksamheter har decentrali-senare vars

och avreglerats. Ett exempel detta föräldrarserats är att som
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fått möjlighetbarnomsorg för sina barn harhar behov attav
skolorexempelkooperativa daghem. Ett är närannatstarta

barnförtroenderådstyrelser föräldrar ochinrättar som ger
1995:103 harSkolkommittén SOUmakt skolan.större över

ska kunnanyligen föreslagit kommunernadessutom att genom-
med föräldra-skolstyrelserförsöksverksamhet med lokalaföra

förslag riktningiförändringarmajoritet. ochDessa är motsteg
för skapa reelltillräckligadock inteökad egenmakt. De är att

nivå.lokalmakt för medborgarna

återkommer årbetänkande underi särskilt 1996Kommittén ett
ochkring egenmakt lämnadiskussionenska utveckladär

vidgas och fördju-egenmakt kanhur medborgarnasförslag
pas.



Behov ökad samverkanav

Samverkan centralt begrepp våraiär direktiv. Vårtett uppdrag
föreslå hur hinderär för ökadatt samverkan kan undanröjas.

Det också ska lämna forslagsägs hur myndigheteratt och
ideella insatser bättre kan samverka for till de totalaatt ta vara

i bostadsområdena. Vad däremot interesurserna sägs ärsom
hur ska tolka samarbete, samverkan eller samordning ärsom
vanligt förekommande i direktiven. Problemet dessutomär att
dessa begrepp ibland används med varandra ochsynonymt
ibland med skiftande betydelse.

Vi har utgått ifrån samarbete det sker mellanatt enskildaär som
individer, alltså individnivå.

Samverkan det kan ske ochär sker mellan olika myndig-som
heter, organisationer och förvaltningar organisationsnivå,

mellan enskilda individeräven och myndigheter, organisa-men
tioner och förvaltningar.

direktivenI används samverkan i olika sammanhangtre ettsom
medel för uppnå olika syñen. förstaatt Det ökadär, att
samverkan medel for effektivareett resursanvändning.ses som
I sammanhangett samverkanannat medel forettses attsom
uppnå bättre service. detI tredje sammanhanget betraktas sam-
verkan medel för utveckla inflytande.ett att störresom

Av detta kan sluta till samverkan innebärattoss att man
handlar eller fungerar för visst syfte. Avgörande vidgemensamt
samverkan alltså målet.är
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utvecklingpositivmål medverka tillKommitténs är att en
utvecklingsarbete.processinriktat lokaltstimulera ettattgenom

berördaolikainom och mellanmål förutsätter samverkanDetta
offentligadetnäringslivet,såväl gäller det privatavadaktörer

sigska gestaltasamverkancivila samhället dennadetoch Hur
samverkanväsentligainte precisera.kan och bör Det är attman

förutsättningar.mål lokalaochuppstår kring gemensamma
samverkansprojektoch erfarenheternaKunskaperna ärav

beordrasinte kansamverkanpunkt, nämligenentydiga atten
underifrån.måste framfram, växautan

mellan myndigheter detgäller samverkandet avgöran-När är av
administrati-får denstödsamverkansarbetetde betydelse att av

handlarledningen. stödoch politiska Detta attytterst omva
förverkligafår självaochmaktberörda attansvarpersoner

mellanSamverkanslösningarmålsättningarsamverkansarbetets
i formeller formellantingen informellmyndigheter kan avvara

återkommer i delVicivilrättsliga avtal.offentligrättsliga eller
fallockså vissaiformaliseras kansamverkandetta. Närom

samordning.tala om

olika verksamheterSamordning enligt kommittén närär
förekonomiska principerorganiseras gemensammagenom

syften.

näraliggandemedsamordning mellan huvudmänEkonomisk
stånd kostnads-tillkanverksamheter, väg att en mervara en

samtidigt bättreocheffektiv användning tillgängliga resurserav
stödåtgärder. såolikaenskilda människors behovtillgodose av

uppnås.välfardsvinster för enskilda och samhälletatt

socialtjänsten finnsinomexempel kanSom nämnasett att
vissstödinsatser ivård: ochbehov omsorgs-grupper vars av
ochhälso-mån socialförsäkringen ochbör tillgodoses inom

insatsersjukvården. för dessasamlat kostnadsansvarEtt mer
ochbeslutsfattaremotivationen hosskulle kunna starka

handlingsalternativvälja deverkställare att sammantagnasom
effektiva.är mest
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Även det gäller förbättra arbetet med stödjanär att att grupper
särskilt hävda sig arbetsmarknaden krävsär utsatta attsom

samverkan mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra
myndigheter arbetar med rehabiliteringsfrågor. Särskiltsom
viktigt åtgärder hjälpa ungdomar ellerär attsom avser
invandrare arbetsmarknaden.

2 15-1387





års Storstadsutredning1988

År tillsatte regeringen storstadsutredning i syfte1988 atten
förhållandena olika bostadsområdenbl.a. analysera i i de tre

svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

mångaUtredningen kunde visa socialbidragstagare,att
låginkomsttagare och invandrare missnöjda med sinvar
boendemiljö området Invånarnaoch med hur förvaltades. kände
bl.a. främlingskap och oro.

hushållAndelen socialbidragstagare ökade isnabbaresom var
de minst attraktiva bostadsområdena genomsnittligt iän
storstadsområdena. ensamhushållAndelen förtidspensionerade,
och områdenkvinnor med bam hög. dessa fannsIensamma var
också dåligöverrepresentation med hälsa.storen av personer
Sjukskrivningama många. Vårdkonsumtionen och dödlighe-var

i storstadsområdenahögre genomsnittet i Sverige.ten änvar

Utredningen olika åtgärderföreslog för öka förvärvsfrekven-att
och för fortsatt frånmotverka högutslagningattsen en

arbetsmarknaden. Utredningen pekade olika exempel
framgångsrika frånsamarbetsprojekt där personal arbetsförmed-

försäkringskassa och socialtjänstling, förändradegenom
samverkansformer kunnat effektivare individuellt stöd tillge
olika svårigheterhade arbetsmark-grupper av personer som
naden.

Storstadsutredningen framhöll förnyelse dessaatt stor-en av
stadsområden förutsatte befolkningens medverkan och ökaden
samverkan sektorsgränserna. social och kulturellEnöver
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vilket enligttillgång olikatillförnyelse förutsatte resurser,
bostadsområdena i tillräcklig omfatt-redan fanns iutredningen

kundebostadsområdenas samladei synnerhetning, resurserom
huvudmanna-samverkaneffektivare ökadutnyttjas övergenom

skapsgränserna.

utbyggnadockså tyngdpunktenUtredningen lade aven
storstadsregionerna.i deinfrastrukturen tre



efter StorstadsutredningenInsatser

år igångsattsUnder har rad verksamhetersenare en som en
tilluppföljning Storstadsutredningen och syftar attsomav

områdenstärka förutsättningarna for och isvaga grupper
storstadsregionerna;

år treårsperiod anslå# Regeringen beslutade under1990 att en
årmiljoner kronor till projekt for samordning insatser10 per av

bostadsområdenför ungdomar i med sociala problem,utsatta
det Plusprojektet.s.k.

projektområdenSammanlagt tolv valdes i Göteborg, Malmö,
Norrköping, Stockholmsområdet Sundsvall.samt

Varje lokalt Plus-projekt beståtthar antal delprojekt, därettav
sammanlagt sjuttiotal föreningar aktivt deltagit.ett

utifrån nyckelfrågor:Arbetet har skett tre
utveckla metoder det gäller arbete med individuellanäratt-

insatser,
utveckla metoder för allmänt förebyggande insatser,att-

ökadstimulera lokal samordning.att en-

genomgående erfarenhetEn utbildningsda-är att gemensamma
kombinerat mångfald, bådemed vad gäller aktörer ochgar

mötesplatser, har skapat positiv samverkanskultur. Efteren
utbildningen framstod inte aktörerna institutionersom anonyma
för varandra.
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analyseramöjligheterPlus-projekten harlokalaDe attgett om
samverkansformpluseffekter.alltid Densamverkan somger

enskilda aktörer-devaritPlus-projekten haribäst fungerat när
har träffats ochspecifika kompetenserbehållit sinahar menna

problem.frågor ellervissasamverkat kring gemensamma

ArbetsmarknadsstyrelsenåruppdrogRegeringen 1990# att
vissasamverkansprojekt inomantalstödjaekonomiskt ett

socialbidragstagarearbetslösa,storstadsornråden andelmed hög
beviljades.miljoner kronorSammanlagtsjukskrivna. 6och

vidareutvecklaförsöksverksamheternaSyftet med attvar
arbetsförmedlingarbets-handi förstamellansamverkan

såförsäkringskassa deochsocialtjänstmarknadsinstitut, att
effektiviserades.samlade insatsermyndigheternasberörda

på vissaslutredovisning pekarArbetsmarknadsstyrelsens
blandframgångsrik samverkan,förkrävsfaktorer annatensom
strategiskaledningsnivå, projektledarensbehov samsynav

tydliginledningsskedet ochistödfunktionerroll, behov enav
Försöksverk-yrkesfunktioner.olikamellanansvarsfördelning

tider ifick kortaremånga enskildatillbidrogsamheten att
bidragsberoende harPassivtsjukskrivning.ocharbetslöshet

med inriktningåtgärderaktivamedkunnat ersättas en
olikabidrog dearbetsmarknaden. Sammantagetförankring

kundefor samverkanformertillsamverkansprojekten att nya
verksamheten.ordinarieinordnas i denutvecklas och

iboendeservice, bl.a.med samordnadUtvecklingsarbetet#
årenbeviljade under 1985-1990storstadsornråden. Regeringen

utvecklings-lokalatillmiljoner kronorsammanlagt 103100
utvecklings-lokalaboendeservice.samordnad Detförarbeten

försökahandlathargenomföraskomarbetet attatt omsom
offentlig verksamhet,samverkan mellanåstadkomma näraen

inomAlltfrivilligt arbete.kommersiell verksamhet och ramen
sammanhållna lokalsamhällen.och välavgränsadeför väl

ifrånlångt handlatså utvecklingsarbetettill harSitt trotsnamn
har detlika hög gradservicen.försök förbättra Ienbart attom

lokalsam-de boende imellanöka gemenskapenhandlat attom
och socialökat inflytanderesursutnyttjande,hället. Bättre



Efter Storstadsutredningen 39

förnyelse andra syñen har varitär vanliga. I 80översom
de lokala projekten har det förekommit någonprocent formav

fysisk förnyelse. har främstDet varit fråga iordning-av attom
ställa gemensamhetslokaler och servicebyggnader det harmen
också byggts bostäder och gjorts insatser for förbättraatt
tillgängligheten.

Utvecklingsarbetet med samordnad boendeservice visar att
lokalsamhället grundläggande utgångspunktär fören
förändrings- och utvecklingsarbete. Utvärderingen stöd förger

delarde den gamla grannskapsidén betonar betydelsenav som
samverkan, gemenskap och hushållning inom förav ramen

lokalsamhällen för de boende överblickbara och fattbara.ärsom
Utvärderingen visar det i sådana lokalsamhällen finns godaatt
möjligheter bryta förhärskande sektorstänkande och iatt ett

utgåstället från helhetsperspektiv i utvecklingsarbete ochett
samhällsplanering.

BoverketsI slutrapport för i alla lägen tillatt tavarnas samver-
kan problem behöver lösas.när Samverkan låter sigvare
kommenderas fram eller fram sig själv. måsteDet finnasväxa av
incitament så ekonomiska fördelar för enskildaattsom personer
eller människor eller organisationer ingåska igrupper av
samverkan.Vill samverkan ska bli framgångsrik måsteattman
enligt slutrapporten åtminstone två villkor ställas upp:

l Lokalsamhället får inte splittras i mängd resultatenhe-upp en.
för sig försöker optimerater sitt ekonomiskasom var

resultat som ofta blev resultat de årensett senasteav
omorganisationer i kommunerna. Hela lokalsamhället måste

sammanhållen resultatenhet.utgöra en

måsteKommunerna i sin samverkan med lokala aktörer föra
dialog präglas filosofin två framåten stegsom ett stegav -

bakåt. sådantI arbetssätt måste kommunens planerareett
visa respekt för de förändringsbehov är gemensamtsom
upplevda de boende och också den personalgärnaav av som

verksam i lokalsamhället.är Kommunens planerare måste
också visa respekt för den tid lokala aktörer behöver försom
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både viktigmognadsprocesssig dettill Denna äratt ta nya.
nödvändig.och

boendeservicesamordnadprojektet visarUtvärderingen attav
betydelse förmedboendesocialt instrumentutvecklats till ett
också detUtvärderingen visarmänniskor.alla attgrupper av

gårsamverkan. Detbesparingarekonomiskagår göraatt genom
och ökaservicenförbättrasamverkanvidare att gemen-genom

går genomföraboende och detinflytande för deskap och att
sociala förtecken.medförnyelsefysisk

År beskrivauppdragSocialstyrelsen iregeringen# 1992 attgav
det förnyelsear-anledningmedbarns villkorutvecklingen avav

landsting.pågår ochi kommunerbesparingardebete och som
i BarnsuppdragetredovisatharSocialstyrelsen rapporten

visade bespa-Undersökningenförändringstider.villkor i att
specielltungdomsverksamheterochbarn-ringarna storavar

emellertid slutsatsendrarSocialstyrelsenstorstadsregionerna.i
råkariskgenerellt löperstorstäderbarn iinte alla större attatt

i ställetSkäleti landet.andra barnförsämringar är attför änut
delområdenbarnrikaantalfinnsstorstadsregionernaidet ett

ekonomisktinvandrare,koncentrationmed hög svagaav
problem. Enligtpsykosocialamedmänniskorochgrupper

negativa utvecklings-defortalar mycketSocialstyrelsen att
förutsättningar-områden förstärkssådanaitendensema samt att
särlösningarmed individuellabarnenkompensera ärför attna

områden.i dessasämre

invandrar-kommitté forhar tillsattRegeringen# översyn aven
åtgärder isärskildaskallblandpolitiken övervägaannatsom

drivkrafternabostadsområden analyseraochinvandrartäta
koncentrationenmedeventuella olägenheterbakom och av

sådanahurtill vissa kommunerinvandringen övervägasamt
motverkas.kanolägenheter

bostadspo-förutredninghar tillsatt# Regeringen översyn aven
vilkauppgifterkommitténslitiken. En övervägaär attav

forbehöverkommunernabostadspolitiska medel attsom
Kommitténboendet.valfriheten isegregation och ökamotverka

ochtill ombyggnadför stödgällande reglerutvärderaskall nu
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bostadsområden särskildaförbättringsåtgärder inom medandra
områdenstödet till dessa börproblem och överväga ges enom

utformning för ombyggnad i allmänhet.stöd Istörstaänannan
framhålls segregationsprocessutredningendirektiven för att en

långt självgående.tillåts gå blirtillräckligt lättsom

också kommitté mednyligen tillsatt# Regeringen har en
i offentliga skolväsendetdet inre arbetet detuppdrag belysaatt

föreslå åtgärder för stimulera denungdom ochför bam och att
sina direktiv skall kommitténpedagogiska utvecklingen. Enligt

skolan kan tillvara detvilketbland överväga sätt taannat
vårt mångkulturellt och använda detsamhällefaktum äratt som

i sitt arbete.en resurs

År igångsattes lokala försök med finansiell samord-# fem1993
sjukvården socialförsäkring enligtning mellan hälso- och och

finansiell samordninglagen lokal försöksverksamhet medom
sjukvård.socialförsäkring och Syftetmellan och hälso- är att

områdeskapa för respektive förincitament inom systemen att
såde skall utnyttjas bästa sätt attresursernagemensamma

vårdfår och service samtidigt samhäl-medborgarna bättre som
lets Se del IV.totala kostnader minskar. vidare
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Storstadskommittén går vidare

Trots dessa omfattande satsningar har gjorts under följdsom en
år kvarstår orsakerna till problemen. har tillDe och medav

fördjupats och förstärkts.

Storstadskommitténs uppdrag skiljer sig från vadavsevärt som
brukligt i komrnittésammanhang. Kommittérär har hävd haftav

till uppgift fram fakta, analysera dem och lägga framatt ta
förslag. hörDet däremot inte till vanlighetema kommittéatt en
får aktionsinriktat uppdrag, vilket fallet med Storstads-ett är
kommittén. Som redan har ska initiera och genomföranämnts
projekt syftar till skapa bättre förutsättningar föratt utsattasom
bostadsområden. Projekt dock ingen bristvara i dessaär
områden, har det under de åren brett sigsenastesnarare ut en
påtaglig projekttrötthet. Projekten har avlöst varandra i striden

några synbara trendbrottström, har skett.utan Insatsemaatt
har till delar haft karaktär kampanjer vilka harstora en av
fokuserats och inte orsakerna. Ett exempelsymtomen
detta det tidigare subventionssystemet för fysisk bostads-var
upprustning,

Projekten oftahar tendens bli isolerade sambandatt öar utanen
med andra projekt i området. inteDet ovanligt kommu-är att
nala projekt har pågått mångaunder år de har förtsutan att
i den reguljära kommunala verksamheten. Statskontoret
påpekar i det finns1995: 12 uttalad ambitionrapporten att atten

omfördelning så verksamhetsbidraggöra till kultur,atten
föreningsliv och folkbildning minskar till förmån för projektstöd

regional och kommunal nivå. Det utveckling ingerär en som
farhågor inför framtiden. Drivs projektstödsforrnen för långt
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välfärdspolitikengenerellautarmning denrisk forfinns det en av
selektivförmån fortillordinarie verksamhetendenoch en

sådan.

i deproblemenvuxit siginsiktenstarkare harAllt utsattaatt
kombinationåtgärdasbostadsområdena endast kan avgenom en

strukturellainvånarna ochmobilisering hossocialinre yttre
försäkrings-ochbidrags-såsom förändringarförändringar, av

flykting-principer föråtgärder,arbetsmarknadspolitiskasystem,
boendemiljön.förändringar ipolitiken samt

20-tal bostadsom-målsättningKommitténs är ettatt satsa
underlagutifrån statistisktbådeidentifiera,kaniden ettsom

lokala företrädare.ochmed berörda kommuneri dialogoch
kommit-områden skeska främstVårt tillstöd dessa attgenom

stånd olikafå tillhävstång forfungeraskatén attsom en
genomföramöjligaintesamverkanslösningar i dag är attsom

försöks-alltså handlalagstiftning. kanrådandeinom Det om
vissai inomdock inteutesluterverksamhet. Detta att

detfinansiellt stöd därbistå medområden kommer att anses
målen förövergripandestrategisk betydelse. Devara av
integrationfrämja ökadprocessstöd skakommitténs attvara

arbetslinje.förstärktegenmakt ochsamverkan,ökadgenom

nätverk och iockså avsikt byggaforVi har ettatt samver-upp
samord-projektmedel försökastatliga givaremed andrakan av

storstadsområdena forberörprojektstöd attstatens somna
tillbättrehärigenom ta vara resurserna.



kommandeStorstadskommitténs ar-

uppgifterbete och

kommittén beställt:förstudierFöljande har

fått i uppdragharKOOPI,institutet,Kooperativa av
verksamhetkooperativkommittén kartlägga förekomstenatt av

åtgärdsprogrambostadsområdena och utarbetai de ettutsatta
kooperativa kanför hur 1000 starta.nya

CESAM,mobilisering,ochCentrum för samhällsarbete
genomförsutvecklingsarbetetska kartlägga det lokala avsom

bostadsom-iföreningslivet ideella organistioner deoch utsatta
rådena. ipublicerasFörstudien kommer rapportatt som en

årbörjan 1996.av

i deserviceutbud och behovstudieNärplan gör en om
bostadsområdena.utsatta

Storstadsutred-uppdatering förraINREGIA gör aven
kompletteringartillför vissastatistiska material,ningens samt

framtida arbete.intresse för kommitténsspecifiktärsom av
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Storstadskommittén åröverväger under 1996att
åroch 1997 publicera delbetänkanden gällande

följande ämnesområden,sak- och ex.;

Arbetslinjen
Egenmakt
Barn och ungdomars levnadsvillkor storstadsområdeni
Skolan integrationsinstrument förutsättningarna förettsom -
den jämlikhetssträvande skolan
Segregationens orsaker och verkningar
Ensamstående förälder
Integration

Ytterligare delbetänkanden kan komma bli aktuella.att



Del
hinderGenomgång redovisadeav

Inledning

kommitténs direktiv i särskilt delbetänkandeI att ettanges
redovisa behövliga förändringar regelsystem ochskall av

organisatoriska företeelser hinder i för statligalägger vägensom
och kommunala myndigheter samverka med varandra ochatt
tillsammans förenings- näringslivet.med det lokala och

vilka dessa hinder valde genomföraFör utröna äratt att en
s.k. omvänd remissrunda, framför allt vände sig till berördasom
statliga kommunala myndigheter, folkrörelser ochoch
förenings- och näringsliv. det styckenSammanlagt 167var som
tillfrågades, svarade. Vi ombad remissinstanserna77 attvarav
återge vilka hinder de i sin verksamhet har velatdemöter när

rådasamverkan, samordning integration för botutveckla och att
ocksåstorstädernas ojämlika levnadsvillkor. ombadsDe att

föreslå förändringar skulle kunna förbättra möjligheternasom
samverkan.för

ocksåVi genomförde seminarium i Stockholm, Göteborg och
avsikt inititieraMalmö i diskussion kring de hinderatt en som

finns för samverkan.
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Genom detta tillvägagångssätt tätthar information deom
lagar, regler och i synnerhet olika myndighetskulturer som
upplevs hinder för ökad samverkan. Vi har grupperatsom
hindren följande sätt:

juridiska hinder,-
ekonomiska hinder och-
organisatoriska och kulturella hinder.-

redovisarInnan dessa hinder och våra reflektioner vill ge
kort introduktion myndigheternas lagliga förutsättningaren om

för samverkan.

Lagliga möjligheter för samverkan

förvaltningslagen,I kommunallagen, socialtjänstlagen, hälso-
och sjukvårdslagen, lagen allmän försäkring skollagensamtom
och Läroplan ñnns det uttryckligt94 föreskrivet myndighe-att

lyder under dessa lagar ska samverka med andrater som
myndigheter eller berörda medborgare.

Kommunala bolag, kommunalförbund och civil-

rättsliga avtal

Kommunallagen föreskriver inga särskilda begränsningar vad
valet företagsfonn för driften olika verksamheter.avser av av

kommunalaDet företaget får dock inte hantera ärenden som
gäller myndighetsutövning eller uppgifter specialregle-ärsom
rade. kommunalförbundEtt däremot enligt kommunallagenär

offentligrättslig samarbetsform, det vill myndighet,sägaen
vilket har kompetens hantera alla kommunalaatt typer av
frågor. kommunalförbundNär väl fårbildat detett är en
exklusiv kommunalrättslig kompetens sköta den eller deatt
uppgifter lagts Förbundets medlemmaröver. tapparsom
motsvarande kompetens i och med uppgiften förs frånatt över
dem till förbundet. Kommunal beslutanderätt får enligt kommu-
nallagen inte delegeras till någon utanför den kommunala
organisationen.
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ocksåkommunala kompetensen följer kommundenAv att en
sådanafår angelägenheter ankommerinte ha hand om som

Civilrättsliga mellanlandsting. samverkansavtalenbart ett
möjlighet inom denoch landsting har slutaskommuner störst att

myndighe-obligatoriska eller statligaicke verksamheten. Staten
i tänkbarinte kommunallagennämns mottagareter avsom en

inte heller.vården kommunala angelägenheter, uteslutsmenav

Delegation

främja utveckla samverkans-Delegation kan ochsättett attvara
Något hinder finns i princip inte enligt kommunallagenformer.

fråndelegering nämnd till anställd lyder underför enen som
såledesnämnd. Alla anställda hos kommunen kan varaannan

for viss för skull lyder underdelegater nämnd de denutan atten
delege-den nämnden. anställd fattar beslut med stödNär en av

ring, han eller hon det den delegerande nämndens vägnargör
ocksåi tillämpa villkoradoch dess ställe. kanKommunen
måstedelegation dels delegaten inhämta brukamasattgenom

måsteförslag eller yttrande innan beslut fatts, dels delegatenatt
årinnan Sedanbrukamas godkännande beslut fattas. 1994

också kommunerna möjlighet uppdra självforvalt-har att ett
delvis driftenningsorgan under nämnden helt eller skötaatt av

vissa kommunala angelägenheter eller institutioner.

bilaga redovisas allmänt vad kommunallagen ytterligareI 2
återges också vad förvaltningslagen, lagenDäranger. om

sjukvårdslagenförsäkring, socialtjänstlagen, ochallmän hälso-
möjligheter olikaför for samverkan mellan parter.ger

Försöksverksamhet med lagstyrd samverkan mel-

kommun och landstinglan stat,

årende har antal försök med formellUnder senaste ett startat
mellan kommunala statligasamverkan och myndigheter. Den

landstingsnivåformella samverkan kommun- och iär
huvudsak begränsad till kommunalförbund, beställarförbund och

företag.gemensamma
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Denna samverkan syftar till hitta effektivare hanteringatt en av
individuella åtgärder, inte åstadkommaför strukturellaatt
förändringar.

Samarbete genomgripande slag sker i vissa lokalaettav mera
försöksverksamheter med ekonomisk samordning mellan
socialförsäkring sjukvård.och hälso- och Försöksverksamheten

syftar till från bådaFINSAM, sammanföra område-att resurser
och därigenom skapa incitament for samordnade bedöm-na

ningar åtgärderoch for bidrar till förbättrad hälsa ochsom
minskad belastning samhällsekonomin. årFörsöket startade

utgångenoch avslutas i år1993 och med 1996.av

ocksåMed syfte finns månad årsedan juli 1994 SOC-samma
SAM, finansiell samverkan mellan socialförsäkring, social-en
tjänst och hälso- och sjukvård. har bildatHär för alla iettman
försöket ingående fristående ledningsorgan,parter gemensamt
kallat beställarforbund.

Försöksverksamhetema speglar försöka ñnnasträvan atten nya
former för hur offentlig förvaltning områdetdet sociala skall
kunna bedrivas i samverkan mellan myndigheterna. Försöks-
verksamhetema pågår och det för tidigt vilkaär sägaatt
organisatoriska och ekonomiska öppningar dessa eventuellt
kommer leda till.att

juliDen trädde försökslag1 1994 i krañ kom-en som gav
möjlighet också bedriva försöksverksamhet medattmunerna

medborgarkontor. Syftet med försöksverksamheten med
medborgarkontor ytterligare kunskaper och erfarenhe-är att

dels hur organiserat samarbete myndighetsgrän-ter ett överom
kan utformas, dels dialogenhur mellan medborgarna ochser

myndigheterna kan fördjupas.
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varit aktuella:for medborgarkontor harmodellerDet är tre som

kommunal verksamhet.med enbartMedborgarkontor

myndigheter,statligaMedborgarkontor där kommuner,
landsting samlokaliserarochforsäkringskassorallmänna

for sin personal.ochverksamheter, där svarar egenmen var en

sindär kommunenIntegrerade medborgarkontor, genom
myndigheter.uppgifter statligapersonal sköter

enligtmedborgarkontorhinder inrättafinns inga lagligaDet att
uppgifter statligaska skötaoch kommunermodell Att1

särskiltdäremotenlighet med modell krävermyndigheter, i
ibegränsningar ställsbakgrund delagstöd mot uppsomav

kommunallagen.

utsågs särskildanslutning till beslutet medborgarkontorI enom
1995:61 fick tillMBK-utredningen,utredare SOU som

utvidgarättsliga möjligheternauppgift analysera de attatt
områdenmedborgarkontor tillverksamheten vid ävensom

myndighetsutövning.innefattar

frågor till exempelMBK-utredningens forslag berör som
personbevis ochhantering hittegods, utfardande pass,avav

bostads-deklarationsanstånd, bevilja bostadsbidrag ochmedge
tillägg och skriva arbetssökande.





samverkanhinder förJuridiska

hinder för samverkanSekretesslagen -

remissinstansernamajoritetövervägandeEn attanserav
Myndigheter tolkarsekretesslagstiftningen kan hinder.ettvara

vissaförsvårar individinriktat arbete. Ilagen sätt ettett som
undanursäkt för kommaden användsfall hävdas attatt som

tolkningamasamverkan. skiftandebehovet och kravet De av
sekretesslagenproblem.sekretesslagen En översynär ett av

efter-frågas.

sekretess-Arbetsmarknadsstyrelsen AMS säger attt.ex.
samarbetsmöjlighe-1agstiltningendatalagstifmingen medför att

avstårsåibland hindrandeoch upplevskompliceras attter man
ifrån övrigt fruktbart samarbete.iett

framhåller sekretesslagstiñ-Arbetsmarknadsdepartementet att
tillämpning inom och mellan olika delarningen och dess av

socialtjänst och andrasocialtjänsten samspelet mellansamt
liivilligorganisationer kompliceras inte sällanmyndigheter, mfl.

svårigheter sekretessinför och hantera rätt sätt.attavoroav
försvåraspreventivt arbete i det här falletVärdefullt snarast av

reglers hindrandereglemas tillämpning enstakaokunskap änom
karaktär.

försäkringskassa detläns allmännaMalmöhus ärattanser
i lämnaformer och möjligheter skapas syfteviktigt attatt

ochhorisontellt mellan myndigheterna lokaltinformation
Härvidlag det naturligtvis vikt sekretessla-regionalt är attav
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ocksåbestämmelser efterlevs sekretesslagenattgens men ses
försvårari fall den motverkar samverkan.de elleröver

Även sekretess-Försäkringskassan i Stockholms län upplever
försvårashindrande.bestämmelserna Samverkan attsom genom

kassan hindras och den information behövsatt ta emot somge
service.for bra ska kunna brasättatt ett ge en

bådeLänsarbetsnämnderna i Malmö och Göteborg betonar
också sekretesslagstiñningen.problemet med

På ocksåmotsvarande förs fram synpunkter datalagen.sätt

reflektioner kring juridiskaKommitténs

hinder:

Lagstiñningen inom olika delar trygghetssystemet har blivitav
allt forgrenad och komplicerad. har medfört ökadDettamer
specialisering myndigheter och handläggande tjänstemän förav

tillgodose kraven rättssäkerhet.att

också rundgång tidigareLagstiftningen medför den harsom
frånexempel socialförsäk-mellan olika huvudmän. Ettnämnts

ringsområdet någon tillräckligtdet räcker frisk forär äratt att
socialforsäkringsformånenkunna arbete, for skaatt ta ett att

få.upphöra. det faktiskt finns arbete Arbets-Inte ettatt att
fårlöshetsersättning eller socialbidrag vid.ta

ifrånVill komma denna rundgång uppgifterkrävs attman om
de människor berörs samverkan mellan olikadennasom av
myndigheter Samtidigthar likartat sekretesskydd. detärett

tjänstemännödvändigt de och enskilda äratt personer som
engagerade i samverkansprojekt mellan sig kan utbyta informa-
tion de individer i kontakt medkommer i verk-om som man
samheten.

självtsig myndigheter deltar i samverkanDet säger att som en
har inriktning detta slag med nödvändighet kommersom en av

få ömtåligbefatta sig med integritetskänsligmycket ochatt



Juridiska hinder för samverkan 55

information enskilda människor. grundläggande kravEttom
sådan måstesamverkan därför den organiserasatt etten vara

åtnjuterverksamheten allmänhetens fullasätt gör attsom
förtroende.

samverkan i de berörEn ärenden enskilda människornära som
nödvändiggör infonnationsutbyte för helhetsperspek-ett att ett

uppnås.tiv ska kunna samverkan där den enskildeEn nära är en
aktiv huvudperson själv lämnar nödvändig informationsom om
sin eliminerar dessa hinder.person

Sekretessen följer alltid uppgiften och iregleras sekretesslagen.
återfinnsbilaga beskrivningI regleringen i sekretess-2 en om

lagen och datalagen.

Vid kommitténs genomgång sekretesslagen kunde konsta-av
skyddet olika respektive myndighet och har olikaärteras att

styrka.

sjukvårdenhälso- ochInom och inom socialtjänsten sekre-är
tesskravet hos försäkringskassan.strängare än

För ansvariga huvudmän skall kunna samarbeta effektivareatt
bör försäkringskassans sekretess beträffande uppgifteräven som
de får från andra samverkande myndigheter höjas till nivåden

de övriga nivå.aktörernas stärkaFörmotsvarar attsom
Sekretessen för de uppgiñer frånlämnas socialtjänsten,som

sjukvårdenhälso- och och arbetsförmedlingen föreslås att
regleringen sker där just dessa uppgifter sekretessbelagda.är
Alternativet höja sekretessnivån i kap. gäller7 7att som

inom socialförsäkringsområdet, dåsekretess mindre lyckat,är
skulle den konsekvensendet ü uppgifter inom socialför-att

säkringsområdet erhållaskulle det starkare sekretesskyddet. Det
strider de grundläggande bestämmelserna i Tryckfrihets-mot
förordningen offentlighetsprincipen.om

Kvalificerade utbildningsinsatser sekretessområdet bör
genomföras respektive huvudman, så den oklarhet iattav som

rådadag tycks elimineras. kan underlättaDetta närmareen
samverkan.
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Övriga hinderjuridiska

frånmöjlighetenAvsaknaden kräva motprestationattav-
bidragstagare uppbär socialbidrag.som

asylmottagande kapsejsade Hela Sverige-Lagen om-
strategin.

Invandrarverk det angelägetStatens samhälleligaäratt attanser
bidragsgivare ställa krav motprestation bidragstaga-bör av
ren.

hävdar de den lagen asylmottagande harDessutom att nya om
medverkat till kapsejsa Hela Sverige-strategin. kunnaFöratt att
upprätthålla strategin krävs exempelvismorötter, högreen
introduktionsersättning i mindre medelstora kommuner.och Det
skulle gångbarkompletteras med lockande utbildning ärsom

återvandring.vid eventuellen

Beredskapsarbete kvalificerar inte till a-kassa, enligt ett-
förslag for diskuteras.närvarandenytt som

Botkyrka kommun vänder sig det förslag disku-mot som nu
reglerna för beredskapsarbete ska och därmedändrasteras; att

inte berättigar till inträde i a-kassan. arbetar helKommunen en
del med omvandla socialbidrag till beredskapsarbete.att

ifrågasätts varför inte kan 6-månadersDessutom användaman
till vuxeninsatser i fårALU skolan eller varför inte ideltaman
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frivilligarbete parallellt med uppbär a-kassa och sökeratt man
regelverkarbete. efterlyser forDe ett utrymme ettsom ger

obyråldatiskt och näringslivsanpassat samarbete mellan närings-
Angåendelivet, länsarbetsnärnnden och kommunen. regelsyste-

arbetsmarknadsåtgärderfor det märkbart hinderärmet ett att
de ständigt ändras och omtolkas.

A-kassereglerna och SVUX.-

Folkhögskoleforeningen i Angered invänder a-kasseregler-mot
ifrågasätter varföroch SVUX. det ska löna sig inteDe attna

fårstudera enligt bidragssystemen. mindre ekonomisktMan
stöd samhället låterstuderar bli.änav om man om man

Skatterättsliga hinder for självforvaltning inom boendet.-

riksförbund faror vissaHyresgästernas med stämplaattser
områden därför detta tillkan leda självuppfyllande profetior.att

framhållerDe lagstiftningen inte kommunerna tillräckligtatt ger
starka instrument for den motverka segregation. Devägenatt
vänder sig Skattemyndigheten hävdar hyresgästermot att att .

får hyresåterbäring tack de deltagit i förvaltningenattsom vare
skall likställas med lönearbete och därmed beskattas.

Dessa juridiska återkommerhinder Storstadskommittén till i
kommande betänkanden.
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remissvaren det skrivningarI berörde finansiellavar som
hinder for samverkan. AMS understryker i sitt remissvar att
olika pengapåsar ändamålför olika kan bekymmer. Omettvara

så hårtanslagen reglerade det blir komplicerat eller tillär att
och med omöjligt hitta finansiering for otraditionellautvägar,att

riskerarverksamheter, idéflödet för samverkan kanDetatt avta.
också enligt innebäraAMS goda idéer urholkas därför deatt att
måste rådandetill anslagsreglering måletoch bliranpassas
därmed lägre vad ursprungligen tänkt. Ettänsatt som var
föredömligt till samverkan enligt AMSsätt att uppmuntra är att
använda den modell för medelanslag till Arbetsmark-som ges
nadsverket för bekosta otraditionella insatser motiverasatt som

arbetsmarknadsskäl och inte inom ordinarieav som ryms
regelverk.

Länsarbetsnämnden i Göteborg invände har alltAMSmot att
för strikt uppdelning mellan förvaltnings- åtgärdsanslag.och

svårigheterupphov tillDetta vid samverkansprojektger
grund det åtgärdsanslaget måsteäratt tasav ur som pengarna

detta ändamål,for samtidigt detta fåranslag inte användassom
for personalkostnader, projektkostnaderna till deltrots att stor
handlar personal.om

Arbetsförmedlingen Södermalm i Stockholm sigvänder mot att
ñnansieringsreglema projekt omständiga. föreslårställetIärav

myndigheternade borde arbeta med aktivare revisionatt en av
projekt.

många harDet anslagsuppdelningenäven reagerat motvar som
mellan förvaltningsanslag åtgårdsanslagoch inom försäkrings-



Ekonomiska hinder60

uppdelning skullestriktmindrehävdaskassan. Det att en
skulle ledavilketadministration,kontroll ochbättremöjliggöra

försäkrings-utdebiteringenforkostnadssänkningartill stora av
pengar.

Ömar föreningslivetbidragsreglerna forinvänderUnga mot att
verksamheten.krångliga och styrär

statsbidra-skulle hellreArbetsmarknadsbyrån i Stockholm attse
utformasarbetsmarknadsåtgärder börfortill kommunernagen

schablonbidrag.ettsom

samverkansprojektfråganremissvarfleraI tar upp omman
finansieringenframhållerplan. AMSutifrån principiellt attett av

svårtdetochproblemsamverkansprojekt är attär attett
bärkraftiga.projekt ärpermanenta som

saliggörandeinte allenaSamverkansprojekt -

ansåg projektverksamhetMalmöhusiFörsäkringskassan att
ochñnaniseringsreglergenomförakunde trög att g.a.vara

projekt-planering, i och medlångsiktigsvårigheten med atten
socialförvaltningenår iendast Västratilldelasmedlen taget.ett

hindersig kanprojektformen ii Malmö tycker ettatt omvara
problemdefrån början observantredaninte är somman
problemmyndighetskulturer Deuppstår olika möts.när som

uppstå till följande punkter:hänför sigkan
projektetinomstatus-

målskillnader i-
regelsystemsammanjämkning olikaav-

varaktighet.för kort-
får utvecklas.inte tidSamverkan att

mycket godasamverkansprojekt oñaerfarenhetAMS är att ger
det i dagvinster. Problemetsamhällsekonomiska sersom man
och kanteoretisk karaktärendastdock dessa vinster ärär att av

tillskapa motivliknande.i överskott eller Förinte räknas attatt
fler hittamöjliggör fordriva projektoch attstarta ensom
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meningsfull sysselsättning AMS inrätta någonbörattanser man
form vinståteranvändning för de deltagande myndigheterna.av

Försäkringskassan i föreslårStockholm alla myndigheteratt
bör ha till samverkansprojekt, iavsättspengar som en gemen-

vilket skulle tvinga fram samverkan. liknadeEttpottsam
förslag framfördes också socialförvaltningenVästra iav
Malmö.

Kommitténs reflektioner kring ekono-

miska hinder:

Uppdelningen mellan åtgärds- och förvaltningsanslag kan ska-
svårigheter. Kommittén har tagit del erfarenheterpa av av

projekt inom socialtjänsten där delar åtgärdsanslaget harav
används för personalförstärkningar. Exempel hur inomman
socialtjänsten har bådamellan de kostnadsslagenöppnat upp
finns i kommunTyresö och Höganäs kommun där godat.ex.
resultat uppvisas.

TyresöI kommun har Socialbidraget inom individ- farnilje-och
minskat med drygt miljoner kronor år5 jämfört1994omsorgen

med år 1993. Trots Socialbidraget påverkas rad olikaatt av en
faktorer, ifrånallt arbetslöshet, förändringar i de generella
försäknngssystemen, samhällssatsningar arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder, löneutvecklingen, boendekostnader, konstruk-
tionen socialbidragsnormen, interna arbetsrutiner ochav
förvaltningssätt, barnomsorgsköer, kommunala ochtaxor
flyktingmottagande så har beslutet öka antaletetc., att
socialsekreterare årunder åroch1992 1993 goda effekter.gett

rimlig ärendemängdEn har ökat socialsekreterarnas möjligheter
utveckla arbetsrutinema och finna alternativ till socialbidrag.att

harI ocksåHöganäs tittat hur utbetalningarna förman
socialbidrag har under årenperioden före1992-1994sett ut
respektive efter gåttde med i projektet.att

Den totala kostnaden månadper var



hinderEkonomiska62

krmånadprojektetföre 007287
krmånadefter projektet 90 716

krmånad.genomsnittlig besparing 196 291Det gav en

harmånga projektet haftdeltagarna iMed tanke att av
dessakan detflerårig kontakt med socialkontoret, attantas

erhållit socialbidragskulle haprojektets insatserutanpersoner
beräkningenår till sin försörjning.under flera För att av

forsocialbidragskostnadernabesparingar gällandeprojektets
badså möjligtskulle bli korrekt 1:eprojektdeltagama mansom

tillsammans medekonomigruppen,isocialsekreteraren att
deltagarförteckning. varjeprojektetsigenom Iprojektledama

månaderantaletskattning gjortsenskilt ärende har somaven
hushålletbistånd,hushållet uppburit ekonomisktskulle om

socialbidragsprojektets insatser.föremål Dennavarit för
erfarenhetsocialsekreterarensbaseradskattning 1:e avvar

socialbidragstagare.långvariga

månad projekttiden blev eñerunderbesparingentotalaDen per
krmånad. Totaltgenomgång bedömningoch 115 901denna

besparingen tilluppgickprojektet bedrevsden periodunder som
besparing projekt-genomsnittligkr. Det2 781 636 pergav en

krmånad. driftskostnadendeltagarhushåll totalaDen2 726
krår.beräknad tillsocialbidragsprojektet 600 000för var

med övrig metodutveck-har tillsammansProjektets arbetssätt
Förändringinneburitfamiljeomsorgeninom individ- ochling en

socialbidrags-gälleri ekonomigruppen, detarbetssättet närav
tydligareekonomigruppen harhanteringen. Arbetssättet i en

genomgången aktuella ärenden hardagligastruktur. Den av
handläggning, medmedfört konsekvent större rätts-meren

gjortekonomigruppenhar lett fram tillsäkerhet. Arbetssättet att
rådandeden konjunkturen.besparingar, trots

tydligt betydelsen hasocialbidragsprojekt visarDessa attav
för det passivai socialsekreterargruppen,bra personaltäthet att

Vid lägre antal ärendensocialbidragsberoendet skall brytas. per
för varje enskildfår socialsekreterare tidtjänst varje mer

följa tilli utsträckning kan medindivid. Tid där de större
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arbetsförmedling, försäkringskassa eller läkare. förUtrymme att
kunna träffa individerna ofta, betyder också mycket.

projektDessa visar möjligheterna vända den negativaatt
trenden.

Liknande möjligheter bör finnas för försäkringskassoma. De
allmänna försäkringskassoma finansieras med statsbidrag och
vissa ersättningar från Allmänna Pensionsfonden och
arbetsskadeförsäktingen. Det statliga anslagets storlek beslutas
varje år riksdagen i behandlingen budgetpropositionen.av av

åretsAv budgetprop. 199495:100 bil. 223 framgår atts.
Riksförsäkringsverket sedan budgetåret 198485 anvisats
särskilda medel för projektverksamhet hos Försäkringskassorna.

särskildaDe medlen skall användas i syfte effektivareatt en
verksamhet avseende försäkrings- och bidragshandläggning.

Storstadskommittén det skulle betydelseatt storanser vara av
for aktörer inom försäkringskassan kunde ståndtillom man

mjukare uppdelning mellan förvaltningsanslagadministrationen
åtgärdsanslagförsäkxing.och

Det AMS, Försäkringskassorna i Malmöhus län och isom
Stockholms län for fram vad gäller finansieringen olikaav
samverkansprojekt angeläget beakta för de aktörerär att som
skall initiera och driva olika samverkansprojekt.
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Örnar Arbetsmarknadsbyrån i Stock-ochhinder UngaDe som
skede.till iåterkommaåterger får kommitténholm ett senare
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Organisatoriska och kulturella
hinder för samverkan

Måttligt formellamed hinder rikligt med kultur--
krockar

kommunallagen årDen trädde i kraft kom-1992nya som ger
frihet besluta den organisationen ochstor attmunerna om egna

verksamhetsforrnema. just denna frihet vissaDet är snarare som
remissinstanser upplever hinder eller problem. Framför alltsom

det territoriella stadsdelsnämnder och de funktionellaär
beställarnämnd och resultatenheter organisationsfonnerna som
väcker irritation.mest

bakgrundMot erfarenheter från lokalt utvecklingsarbeteav
menade Boverket kommunal verksamhet organiserad iatt
resultatenheter kan hinder. Varje enhet riskerarutgöra ett att
endast till sitt ekonomiska resultat och uppfattar därmedegetse
lokalt inflytande och samverkan störningsmoment isom en
rationell verksamhet. Vad rationellt och bra för helhetenärsom
blir irrelevant. hinder ocksåEtt Boverket framfördeannat som

kommunallagen begränsar möjligheterna för lokaltattvar
samverkande förfoga kommunala medel.parter överatt

Samhall AB nedskärningarna inom den offentligaattanser
sektorn och transfereringssystemet ändrade sektors- ochsamt
huvudmannagränser försvårathar möjligheterna för effektiven
samverkan. Kommunikationen och kontakterna mellan Samhall
och kommunerna, försäkringskassor och andra aktörer blir
svåra upprättahålla. får till följd kunskapernaDettaatt att om
Samhalls möjligheter blir ojämna och småofta för hos den stora
mängd lokala aktörer finns inom rehabiliteringsområdet.av som
Samhall befarar därför decentraliseringen kan leda tillatt
bristande överblick och fortsätter:

3 l5-l387
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ansvarfördelning pulveriseringBred kan leda till hand-av
sådanlingskraft och kompetens..... decentraliseringEn ger

inte förökad delaktighet och integrering i samhället kunder-

na.

Från angåendeföreningslivet framkom synpunkter stadsdels-
nämndsorganisationen. problemen ide lokaltEtt störstaav

enligt samordningGöteborg IOGT-NTO bristen mellanär
stadens stadsdelsnämnder förvaltningarna.och Om IOGT-21

vill iNTO etablera verksamhet för ungdomar centralaen ny
staden de kontakta samtliga stadsdelsnämnder21är tvungna att

mångaför proportion derassöka bidrag i till huratt av ung-
domar förväntas komma till verksamheten. En genväg,som
vilken de själva tycker olycklig, för i bidragsmal-år att passa

omdeñnieralama verksamheten till missbruksförebyggan-är att
de verksamhet.

Ömar möjligheterstadsdelsnämnder har godaUnga att attanser
uppnåbättre samordna de för attgemensamma resurserna en

sund samverkan och komplettering olika organisationersen av
ifrågasätteroch institutioners arbete. hur kommunövergri-De

frågor bidrag föreningarpande ska hanteras vad gäller till som
frånhar medlemmar olika stadsdelsnämnder.

Rädda så incitamentendet kan förBarnen att attmenar var
samverkan inte finns i konkurrensutsatt kommunal verksam-en
het eftersom ingen, barnen, i vissa lägen tjänarutom att

myndigheterberörda faktiskt samverkar. denna mening kanI
samverkan till och med från ekonomiskaolönsam striktvara
utgångspunkter.

ocksåproblem sammanhänger med ökad decentralise-Ett som
ring inom kommunerna de statliga myndigheternaär att

nivåkommunal inte alltid möjlighet sinhar att anpassa egen
förhållandena. Bådeorganisation efter de försäkringskassornya

och arbetsförmedlingar har framfört sådana synpunkter.
försäkringskassa påtaladeMalmöhus läns försäkringskassor-att

indelning påbygger helt församlingarna. medförDettanas
många svårigheternackdelar och samarbetssynpunkt. Ettur
försäkringskontor kan ibland arbeta med flera socialförvalt-
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ningar vårdcentraler,och fåri sin samarbeta med andratursom
försäkringskassor för täcka sina respektive medborgare.att

försvårar också kartläggnings-,Detta uppföljnings- och
utvärderingsarbetet i och med kommunal statistik inteatt är
jämförbar med försäkringskassornas socialförsäkringsstatistik.

ÖstrasnarliktEtt problem Socialförvaltningen i Malmösom
framförde arbetsförmedlingen inte längre verkar iattvar
förhållande till geografiska områden, förhållandei till yrke.utan

Myndighetskultur revirtänkandeoch
Även de organisatoriska hindren för ståttsamverkan har iom
förgrunden så de ingen rättvisande bild hur remissinstan-ger av

upplever förutsättningarna för samverkan. En övervägan-serna
de majoritet remissinstansema hävdar nämligen detattav
framför allt förvaltningskulturen och revirtänkandetär ärsom

det hindren for samverkan.störstaett av

Invandrarverket och Ungdomsstyrelsen erfarenheter detär att
inte regler eller lagar huvudproblemet attityderär är utansom
och traditioner. Skolverkets allmänna intryck kommuner-är att

belastas kvardröjande sektorstänkande oftaettna av som
medför hinder for samverkan mellan olika verksamheter.

Floran olika förvaltningskulturer sammanhänger enligt fleraav
remissinstanser med myndigheterna målhar olika ochatt
ideologier, vilket upphov till olika prioriteringar.ger

Försäkringskassan Stockholms län pekade förutsättning-att
för samverkan inte heller blir bättre myndigheternaattarna av

har bristfälliga kunskaper ansvarsområden,varandrasom
mål,arbetsmetoder, inriktning och kultur. ocksåmenadeDe att

problem i sammanhanget det finnsett annat är att stora resurser
för projekt, det byråkratiskavsatta äratt tungmen en process

loss dessa och överhuvud reda det finnsatt att taget var
söka.attpengar

Länsarbetsnämnden i Stockholm befarar den pressadeatt
situationen inom den offentliga sektorn kan öka revirtänkandet.
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byggermyndighetermellansamverkanviktigtDärför detär att
yrkesrollen.i dentrygghet egna

remissvari sittuppmärksammarLänsarbetsnämnden i Göteborg
uppdrag.avgränsadepreciserade ochalltmermyndigheternas

det detpositivt,i grundendettatycker görDe attäratt men
nivå. borde det konstrue-ställetlokalsvårare samarbeta Iatt

vilketsamarbeta,myndigheterlokalaincitament för attattras
traditionellamätbara,kräveruppdragsgivama inteförutsätter att

ekonomiskatilldeladedeåtgärder för 100 procent resurser-av
Även synpunkter.liknandeharAMSna.

tillanknyterochpekadeBoverkethinderEtt somsom
tjänste-politikers ochförvaltningskulturkringdiskussionen är

demakt tillöverlämnaförhållningssätt oviljaoch attmäns
boende:

ochmaktmotstånd överlämnahaPolitiker kan mot attett
utifrån partipolitiskaintetillbeslutsrätt agerarpersoner som

kanMandatperiodernas längdmotsättningar.ochhänsyn
medförvilketsnabba resultat,kravockså ställadem att

samarbeta och lyssnasig tidinteförrisk attatt german
berörda har säga.direktvad de att

till förenings-myndighetssammanslagningFrån

jourer
förslag och idéerrik skördremissvarenI presenteras aven

Kommit-undanröjas.ska kunnaorganisatoriska hindrendehur
återge några exempel;har valttén att

föreslårförsäkringskassaStad och MalmöhusStockholm
frågor samordnasmyndigheter, därmellan olikasamarbete

skullesådan förändringmyndighet. Enunder gemensamen
effektiviserafrigöra ochkunna resurserna.

tyckerArbetsmarknadsdepartementetInvandrarenheten att
regelhinderfångasystematisktmöjlig förväg att uppmeren

derasnågra idag uppleverlåta myndigheter attatt somvore
skallvidgad samverkaneller motverkarregelverk hindrar ges
myndig-organisationsform. Vilkadispenslaglig prövaatt en ny
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heter skulle aktuella för detta inte. Stockholmssägssom vara
stad däremot konkreta. Deras grundläggandeär mål ärmer att
samhällets försörjningsgaranti utlöses i så liten utsträckningen

möjligt. Problemet i dag för och kommunsom stat är mötaatt
det ökade försörjningsansvaret och det finns alldeles föratt
länkar från passivt bidragsberoende till integration i arbetslivet
och i samhällets sociala gemenskap. Därför vill de pröva en
aktivitetsgaranti för därigenom minimera den tid medborga-att

passivt beroende socialbidrag.är Garantin ska innebäraren av
medborgaren erbjuds utbildning,att samhällsarbete eller

traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder efter högst ett
halvt med bidrag eller ersättning. förutsättningEn för att
kunna organisera sådan garanti enligt Stockholm Stad,ären att
myndigheter med för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbild-ansvar
ning, beredskapsarbete, socialtjänst för arbetslösa, försäkrings-
frågor och lokala näringslivsfrågor samordnas under en gemen-

myndighet.sam

Att överbrygga vissa målkonflikter mellan myndigheter, i
synnerhet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen
skulle enligt Malmöhus läns försäkringskassa kunna göras

försäkringskassan blev huvudman förattgenom gruppen
sjukskrivnaarbetslösa. Försäkringskassan dåskulle kunna köpa
tjänster från AM] gjorde för sjukskriv-sättsamma som man

med anställning under Arbetslivsfondens tid. Enna gemensam
myndighet Stockholm stad föreslår, tycker inte Malmöhussom
läns försäkringskassa någon fördelaktig lösning.är villDe även
fortsättningvis rehabiliteringsarbetet bygger denatt kompe-
tensuppdelning i dag finns mellan AMIAf och försäkrings-som
kassan.

Samordningsbristerna i stadsdelsorganisation IOGT-en som
NTO pekade skulle enligt dem kunna lösas attgenom
kommunerna inrättar så kallade föreningsjourer eller med-
borgarkontor. börDessa ha kompetens och beslutsbefogenheter

gäller verksamhetsstöd och samordningsansvarsom gentemot
övriga förvaltningar. öreningsjouremaF skulle också kunna bistå
föreningslivet med professionell hjälp med utformning, inrikt-
ning och marknadsföring verksamheten i syfte bättreattav
kunna konkurrera i storstädernas allt kommersiella miljö.mer
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organisa-kringreflektionerKommitténs
hinder:kulturellatoriska och

formelladekonstateraredogörelseefter dennaVi kan att
förhållandevis få. Isamverkanhindren fororganisatoriska är

traditioner ochmålsättning,skiftandemyndighetersdetstället är
hindren.dekulturer störstaärsom

synliga ochreglerdeallamyndighetskulturMed menas -
handlan-personalensöverenskommelserochosynliga styrsom-

berörda alltiddeframverksamheten. ärde i De utan attväxer
känslanförstärkagår till. kandet Dethurmedvetna avom

samhörighettill ökadbidrapersonalgrupp ochikompetens en
arbetet.vardagligai det

sofistikerade hinderockså byggakanmyndighetskulturEn
tillexklusiv äganderätthävdasamverkanför attgenom

tillgå inödvändigamyndighetsspeciñka attärsystem som
belamras medskaverksamheteninte densamverkan, nyaom

förespråkareMyndighetskulturensbyråkrati.onödigomfattande
välbeprövade.förmån för dettilldetbortstöter egnanya -

inte proble-viktenunderstrykadockKommittén vill attav
kulturernade olikaförsöka betraktahinder,matisera dessa utan

ofrånkomligt konflikt,skapartillgång. Kulturmöten mensom en
vidgadeintryck ochinspiration,kreativitet,samtidigtgenererar
innebärmyndighetermellanutveckling samverkanEn avvyer.

bildarochsiktkulturernaolikade växeratt ensamman
tydliga politiskamöjliggörshelhet. Denna genomprocess

i beslutadverksamhetenstimulerarledningbeslut, somen
verka.utvecklingsprocessentid förochriktning attgersom

måste igrundaspersonalgruppermellan olikaSamverkan
bra ochskapavilja och kompetensvarandrastilltron till att en

sammanhållen verksamhet.

mediutvecklasInnehållet i verksamhet somen processen
samverkan mellanutvecklatid.nödvändighet För atttar
fortbildning. Led-ochplaneringpersonal behövs gemensam
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ningen för verksamheten måste skapa goda förutsättningar för
denna process.

Vi vill betona den politiska och administrativa ledningenatt har
for de olika personalkategorierna fårett attansvar utrymme att

diskutera, bearbeta och reflektera dessa kulturskillnader såöver
de inte blir bestående hinder föratt samverkan.ett

främjaFör ökad samverkan de ovanståendeatt insatserna inteär
tillräckliga. Kommittén delar åsiktden Arbetsmarknads-som
verket med fler uttryck för det behövs ekonomiskaattger
incitament för myndigheterna för understödja samverkansar-att
bete. Vi därför kommuner och statliga myndigheteruppmanar

i utsträckning olikaatt större metoder finna ekono-pröva att
miska incitament för samverkan. Kommunerna i dag harsom

frihet disponera sinastor kan de önskaratt avsättaresurser, om
särskilda anslag endast kan tillfalla förvaltningar undersom
förutsättning de driver sin verksamhet iatt samverkan med
andra.

Vi Stockholms Stads förslag inrättaatt formanser attom en ny
myndighet med for arbetsförmedlingens, försäkrings-av ansvar

kassans och vissa delar socialtjänstens uppgifter skulleav vara
värde. sådanEn myndighet skullestort kunna inomav prövas

antal bostadsområden. återkommerViett till denna frågaäven
vårti kommande betänkande arbetslinjen.om

Stadsdelsnämnder icke gott nog

formellaDe organisatoriska hinder framfördes i remissva-som
sammanhänger med den decentraliseringsvågren sveptsom

den kommunala organisationenöver under tvåde senaste
decennierna. Dessa förändringar har också påverkat förutsätt-
ningarna för arbetsförmedlingen och försäkringskassorna vars
geografiska indelning inte alltid med denöverensstämmer
decentraliserade kommunala organisationen.

Vår principiella inställning till den offentliga förvaltningens
organisation den skaär underkastadatt medborgarnasvara
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organisationenalltsåväsentligaoch insyn. Detinflytande är att
de öisk-förverkligarändamålsenligtrationellt ochpå sättett

eftersig. Menförväntarmedborgarna strävanoch behovningar
organisa-konstruerartillinte ledadockrationalitet bör att man

sårbara förblirså despecialiseradehårtallt förtioner attärsom
förändringar.inreochyttre

robust ochefterställetbör iOrganisationen sträva att vara
hållbarochmiljöerochsammanhang överi olikaanvändbar vara
i deförvaltningenolfenligadenVad gällertid. utsattalängreen

sådantorganiserasskadenbostadsområdena ettattanser
utvecklingsarbetelokaltmöjliggör sitterden ett somsätt att

ochegenmaktfrämjarochimedborgaren samer-centrum som
kan.

stadsdels-synpunkterframförderemissinstanserEtt par
intedockstad.Göteborg Detinämndsorganisationen var

svårigheternaberördekaraktärprincipiellsynpunkter utanav
stadsdelsnämnderna.medsamverkaföreningslivetför att

organisationsmo-dennastund viduppehållavill dockVi enoss
Både Stack-storstäderna.ibörjat vinnahardell terrängsom

denämligen underkommerstadMalmöstad ochholms
stadsdelsnämnder SDN.inrättaårennärmaste att

stad lanseratsrespektiveiharStadsdelsorganisationen som en
tillfrågadeochvårt intresseväcktedemokratireform. Detta

utvärderinggjortWesterståhl, hardärför Jörgen avensom
kunde delgehanGöterborg,istadsdelsnämndsreformen ossom

organisationsmodelldennakunskaperocherfarenhetersina om
samverkan.främjaförharförutsättningar denvilkaoch att

synpunk-dereflekteraockså möjlighetWesterståhl ñck överatt
remissrundan. Hansomvändadeniframkomidéerochter som

återfinns i bilagapromemoria

i GöteborgstadsdelsreformenvisarutvärderingarFlera att
medan derationaliseringsvinster,avsevärdamöjliggjort

marginel-varit ganskahittills harlandvinningamademokratiska
konstateradock kunnatWesterståhl har attla. Jörgen

politiskaskapatillmedverkatstadsdelsreformen har att genera-
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renodlingpolitiker förankring i vardagen ochlister, med en av
tjänstemannarollen. stadsdelsnämnderna harpoliiiker- och

också stadsdelar-vad gäller resursfördelningen mellanfördelar
har kompetens vilkastadsdelsnämnderna avgörastörre attna.

stadsdelen behöver.insatser

Även demokratiskastadsdelsreformen inte blev det genom-om
organi-efterlystes, kommittén dennabrott att typanser avsom

ambition i riktning.sation har Denrätt äratt ett stegen vara
tillräcklig för medborgarnadock inte för skapa reell maktatt

nivå. Stadsdelsreformens främsta förtjänst alltloka är trots att
kommunalade demokratiska bristerna i denden blottlägger

vilket fortsatt reformarbe-organisationen, tydliggör behovet av
te.

såsom resultatenheter,decentralisering,Andra former av
bestállar-utforarnämnder konkurrensutsättning har skapatoch

demokratin.villkor och möjligheter for kommunaladennya
gåttFlera studier visar kommunerna har alltatt mot enmer

marlznadsorienterad förvaltningsorganisation. centrala värdetDe
effektivitet, förverkligas bland konkurrens,är annatsom genom

flexibilitet och kundanpassning.

Utifrån vår samverkan det inte alltidegenmakt och ärsyn
förenligt med kommunal strikt tillämpaorganisation ettatten
marknadsorienterat betrakta medborgarnaAttsynsätt. som

går såsomkunder förvisso det tjänster kollektivtrafi-gällernär
tjänster betraktaken eller teknisk natur, attannan menav

föräldrarna daghemmet eller eleverna i skolan enbartsom
vårkunder tycker inte med-medöverensstämmer syn

borgarskapet.

definition tjänst ellerkund köperEn är per en person som en
återlämnamöjlighet eller reklameraoch har attsomvara

återlämnas,tågbiljett intedensamma. outnyttjad kanEn men
omvårdnad och kunskap.

Möjligheterna till också de fallsamverkan kan bli begränsade i
offentligaden förvaltningen blir allt för marknadsorienterad.

ocksåproblem uppmärksammade Lokaldemokratikom-Detta
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skullemittén SOU 1993:90. föreslog kommunernaDe att
samrådsförfarandeutnyttja möjligheterna i avtalskrivaatt

vilket brukarnamed medborgarnaentreprenörer, ger - -
verksamheten.möjlighet till begränsat inflytande Deöverett

ocksåunderströk det väsentligt medborgarnaär taratt att som
får avtaletdel servicen delta i diskussionerna hur skallav om

utformas.

fråganocksåLokaldemokratikommittén behandlade resul-om
förvaltningen. resultatenhettatenheter inom den kommunala En

inom förvaltning helt eller till delenenhet större ärär en en som
uppdragsavgiftsñnansierad och tjänster köps bestäl-avvars
lamämnder, medborgare eller andra förvaltningar.

påvisaLokaldemokratikommittén kundeNackdelarna som var,
i likhet med Boverket, det finns risk för dessa enheterattatt en
i alltför hög grad endast till sin del produktionenser egen av

förelåg ocksåmindre till risk föroch helheten. Dessutom atten
kostnadsjakt och kortsiktig effektivitet premieras framför
kvalitet långsiktigaoch investeringar.

främsta styrkan med resultatenheter däremot dessaDen attvar
verksamhet ilättare och samordna regi.är än externatt styra

Bristerna och med resultatenheter kan dock enligtsvagheterna
Lokaldemokratiutredningen avhjälpas kommunernaattgenom
utvecklar för budget och redovisning,bättre försystem samt
uppföljning och utvärdering.

Avslutningvis vill statliga kommunala förvalt-ochuppmana
ningar, folkrörelsema och föreningslivet stimulera lokaltettatt
utvecklingsarbete står idär egenmakt och samverkan förgrun-
den. Vi finner det dock inte möjligt eller lämpligt försökaatt

någon generell organisatorisk lösning hur dettapresentera
ska ske lokalt. måsteLösningarna sökas i de lokala strukturer-

förutsättningarna identifieraoch problemen. ochAttna,
förhållandendefiniera dessa devitalt intresse för lokalaär av

aktörerna. grundläggande villkor det iEtt dock skerär att
dialog mellan medborgarna och berörda lokala offentliga
förvaltningar och såsomandra aktörer förenings- och näringsliv.
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Kommitténs överväganden och

förslag

Överväganden;

# de bostadsområdenaI det allt fler medborgareutsatta är som
upplever vamnakt. Kommittén ökad vanmakt lämp-attanser
ligast bryts med vad kallar egenmakt. Medborgare harsom
makt sin vardag boendet, arbetet, skolan, fritidenöver egen - -

människa måroch bättre. ocksåDetta nyckeln tillväxer ärsom
medborgare Kommittén återkommer iatt störretar ettansvar.

särskilt betänkande under där ska1996 utveckla diskus-
sionen kring egenmakt och lämna förslag hur medborgarens
egenmakt kan vidgas fördjupas.och

# inteEn oansenlig del storstädernas socialbi-permanentaav
dragstagare inte har till ñill svenskutgörs rättav personer som
pension. driverDetta socialbidragskostnaderna framför alltupp

de invandrartätai bostadsområdena. Vi tycker inte det äratt
rimligt enskilda kommuner ska bära försörj-att ensamma
ningsansvaret för denna borde nationellDetgrupp. vara en
angelägenhet. Vi därför dessa bör överförasattanser personer
till folkpensionssystemet eller finansieras sättett annat av
staten.

Socialbidragssystemet# har successivt utvecklats till fyllaatt ut
bristerna i socialförsäkringssystemet, vilket anser vara
principiellt felaktigt. Socialtjänstens huvudsakliga uppdrag är att
arbeta med hjälpa och stödja människor befinner sig iatt som

svår social situation. ska inteDen sig försörj-ägnaen
ningspolitik. Det uppgift ska skötas andraär en som av organ.
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förVi dock inte övertygade huvudmannaskapetär att ar-om
betsmarknadspolitiken och Arbetsmarknadsverkets verksamhet

böruteslutande ska statlig angelägenhet. ställetIvara en man
diskutera i vilken utsträckning förkommunernas ansvar

återkommaarbetsmarknadspolitiken vidgas. Vikan attavser
fråga.med särskilt betänkande i dennaett

Kommittén med kraft understryka det allvarliga med det# vill
förtidspensioneringar, vilket uttryckantalet ärytterst ettstora

allvarligt systemfel. Vi därför längre framför överväger attett
föreslår förtidspensionssystemet skalllägga förslag därett att

nuvarande sjukbidragssystemet fullt tillräck-avskaffas. Det är
ligt.

# Vi Stockholms Stads förslag inrättaattatt enanser om ny
form myndighet med för arbetsförmedlingens, för-av ansvar

vissa delar socialtjänstens uppgiftersäkringskassans och av
sådan myndighetskulle värde. skulle kunnaEnstortvara av

bostadsområden. Vi återkommerinom antal tillprövas ävenett
fråga vårtdenna i kommande betänkande arbetslinjen.om

omgående# relativt stärka arbetslinjen i deFör utsattaatt
bostadsområden kommittén hoshar ansökt medelEU om ur

förgemenskapsinitiativet URBAN bygga lokala 8-att upp
för dessa skagrupps-verksamheter. Gemensamt grupper vara

från fåttdeltagarna har varit borta arbetsmarknaden och sinatt
försörjning socialbidrag eller försäkringssystemet.via Grup-

självaska utveckla sin verksamhet, syftet detär attperna men
ska tillbaka till arbetsmarknaden.ett stegvara

# Vi lägga förslag sommarjobbsgaranti.överväger att om en
årskursGarantin tänkt omfatta grundskolans elever efterär att

årskursoch gymnasieskolans i8 9 de1samt mest utsatta
områdena. Praktikplatser inom kommunala förvaltningar och
bolag ideella föreningar och organisationer Dennasamt avses.
insats skall tydliggöra sambandet mellan arbete och inkomst.

också# Kommittén har tagit initiativ till stödja utvecklingatt av
verksamheter i åldern år stårför barn olika skäl1-12 som av
utanför den reguljära barnomsorgen. Avsikten i samarbeteär att
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föreningslivet i bostads-och det lokalamed socialtjänsten
förverksamheterområden utveckla och olikapröva typer av

samhäl-integrationsmöjligheterna itill ökasyftarbarn attsom
let.

Förslag;

Individen i centrum

mycketPåfrestningarna i dagtrygghetssystemen är stora.
fungerandearbetslöshet ökar behovetMed fortsatt hög aven

innebär minskadestatsñnansiella lägetsamtidigt detsystem som
arbetslöshetsersättningar,sjukförmåner, lägreSämreresurser.

bostadsbidrag, höjda läkemedels-lägreminskade barnbidrag,
och sjukpensionsreglerrestriktivare arbetsskade-kostnader,

minskar deverkligheten i dag. Samtidigtmed delärmera, en av
och statligalandsting, kommunerekonomiska hosresurserna

myndigheter.

försäkringskassan,sociala trygghetssystemetDet utövas av
Mångaprimärvården och socialtjänsten.arbetsförmedlingen,

kort ienskilda riskerar skickas Svarte-ettrunt ettatt som
ingen vidkänner helhets-Petterspel mellan myndigheter där ett

ansvar.
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Förstärk arbetslinjen, egenmaktenutöka och

samverkan

Bidragssystemen såbör kunna förutsätterde delsattanpassas
samverkan mellan kommunernas socialtjänst, arbetsförmedling,
primärvård och försäkringskassa, incitamentdels tillger
aktiviteter bådehos de bidragsberoende. gäller aktiviteterDet
i syfte komma reguljäraden arbetsmarknaden och föratt

undvika passivisering dem inte lyckas vanligtatt ettav som
arbete.

måsteSamhällets aktörer samverka för erbjudakunnaatt
helhetslösningar. Människan helhet. besparingstiderIär en
måste ha helhetsperspektiv och inte enbart denett se egna
myndighetensförvaltningens kostnad och attspara genom
knuffa människor till andra Samverkan skaöver system.
stimuleras och inte regleras fram. de aktörer finnsDet är som

den enskilda invididen ska samverka för stödet skanära attsom
bli effektivt och inte passivisera.

omvandla sysslolöshet till meningsfullaAtt aktiviteter för att
förhindra passivitet, sjukdom och destruktivt beteende hos
framför allt människor får behållaviktigt. människorAttärunga
sin värdighet, ekonomiskt och socialt, förhindrar ohälsa och
utslagning sikt och blir därför ekonomiskt lönsamt för
samhället.

effektivtFör arbeta måstemed hantera problemet, detatt att
finnas vida för omdisponering mellan olika anslagspos-gränser
ter.
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sekretessnivåLikartad

personliga integritetenDen viktig. Sekretesslagenär är en
garanti för uppgifter kan skada individen inte lämnasatt utsom
till obehöriga. Effektiva måste finnas för inte ispärrar att
onödan infonnationsutbyten förfångsker till för denärsom
enskilde. Samtidigt individ arbetslös ochär ären som
socialbidragsberoende inte fri i den meningen kunna göraatt
vad den vill. Beroendet socialtjänsten i kravresulterarav som
kan formuleras olika, det kan handla den enskildeattmen om
skall besöka arbetsförmedlingen, visa lediga arbeten verkli-att

söks etc.gen

Mottagandet arbetslöshetsersättning innebär skyldighet attav
aktivt söka jobb. individen lämpligt arbete ellerVägrar att ta
åtgärd innebär fråndet avstängning ersättning i månad.en

Informationen vad respektive myndighet skyddasgörav av
vilketsekretessen, egentligen leder till individen inte haratt

någon insyn i det dubbelarbete kan förekomma, hellersom
det möjlighet samordna insatser, vilket borde ligga i denattges

enskildes intresse. då någotBlir sekretessen skyddarsom
individen eller skyddar frånmyndigheten insyn och krav
samordning

betraktaAtt samverkan blandning olika verksamhetersom en av
med skilda huvudmän innebär olika sekretessbestämmelseratt
gäller beroende vilken verksamhet viss aktivitettyp av en
hänförs till. Sekretesskyddet för uppgift hos försäkringskassan

de andra aktörernas. medförDetta problemär än närsvagare
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gäller interna uppgiftlämnandet mellandet det samarbetet och
de engagerade.ärpersoner som

fördel med enhetlig sekretess samarbetet mellan deEn är atten
utåtdeltagande huvudmännen samtidigtunderlättas som man

integritetsskydd.tillgodoser enskildes behov fullgottden ettav

Individens samtyckeskontrakt

utgångpunktenSocialtjänstkommittén framfört börhar att vara
enskildes samtycke tillalltid skall eftersträva denatt attman

utomståendekontakter med myndigheter och andrade som
nödvändiga.bedöms kan lösas kontraktDetta att ettgenom

varje individ for underlätta kommunikationenförupprättas att
myndigheterna emellan.

består tvåKontraktet bör delar;av

integrationsdel där den enskilde individen aktivEn tar-
ställning for i sin rehabiliterings- ochmedverkan egen
integrationsprocess.

samtyckesdel där den enskilde individen sam-En ger en-
tyckesförklaring till olika samverkar.aktörer Dettaatt
underlättar for den enskilde individen aktiv del ochatt ta

för sitt arbete med bli anställningsbar.eget attansvar

Samtyckesforklaringen enskilde för rehabili-den ansvaretger
teringen och for samverkan kan ske mellan olika myndighe-att

får alltsåsläppa sekretesskravet inomDessater. gruppen, en
begränsad krets. andra myndighetsrepresentanterInga deän
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enskildesamtyckesforklaringen med den harberördaiärsom
möjlighet.denna

håll förasligger skilda skulleverksamheterOm som nu
få denhuvudman kan det lättareunder attvarasamman samma

gäller sekretesslagenuppgiñsöverforing önskas. Docksom
också uppdelad i olika verksam-inom myndighet den ären om
hetsgrenar.

mellan olikaorganisatorisk finansiell samordningochEn
samverkan mellan olikahuvudmän behöver inte uppfyllas for att
föreslagna kontraktet.kunna ske, dethuvudmän ska genom

sekretessnivå uppgifter lämnasforGenom likartad somen
möjligheternafor effekti-mellan huvudmänberörda öppnas en

samverkan.vare

samverkansprojekt kon-deltar i därDe ettettpersoner, som
alltså fritt utväxla informa-trakt med den enskilde finns, kan

minskartion hinder sekretess. Därmedmed varandra utan av
rundgång olika aktörer.risken for Svarte-Petterkortet mellanav

någotFrån integritetssynpunlct torde det inte finnas hindrarsom
också frånenskilda människor, föreningar ocht.ex.att personer

samverkansprojekt dettaandra organisationer, knyts till ett av
Sådana kommer omfattas sekretessslag. attpersoner av samma

för de deltagande tjänstemännen. endagäller Det somsom
liknande grundkrävs de grund uppdrag ellerär att annanav

faktiskt deltar i verksamhet omfattas sekretess.som av
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Utveckling olika samverkansformerav

Vi har i del lyft fram någraIV exempel kommittén harsom
funnit intressanta och beskriver olika samverkansfor-vara som

för rundgångden finns ochatt stoppamer som som ger
öppningar för nytänkande.

påpekasbörDet de myndigheter nivåverkar lokalatt som
har skyldighet enligt den offentligrättsliga lagstiftningen att
samverka. dettaI arbetet det viktigt läns- ochär att man
kommunnivå börjar mål mellan myndig-sätta upp gemensamma
heterna. I handlingsplaner slås fast vadgemensamma man
tillsammans och för målensig skall utföra för nås.skallattvar

Är inte detta tillräckligt vill längre för förbättrautan attman
för individen och undanröja Svarte-Pettersyndromet och
samtidigt väsentligt sänka samhällets kostnader bör de kom-

så vill ökat för verksamheten, ledningmuner som ges ansvar
och kan kommitténHär förhoppningsvis underlättaresurser.
försök med samverkansformer.nya

det gällerNär nya verksamhetsformer målet långt-bör vara
gående samordning. bör naturligtvis förutsättningslöstMan
först dagens arbetsformer ändamålsenliga.depröva är mestom

kanMan utveckla olika samverkansformer medt.ex. typer av
olika huvudmän eller med olika delar olika verksamheter,av

bilda;t.ex.

försörjningsenhet med delar i dag sköts arbets-en som av-
förmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten,

rehabiliteringsenhet frånmed delar arbetsförmedlingen,en-
AMI, försäkringskassan, socialtjänsten primärvården,och

förebyggande folkhälsoenhet, med lämpliga aktöreren-
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geografisk indelning med tydligt befolkningsansvar däretten-
mål,olika samarbetar kringteam gemensamtett osv.

Alltså olika utifrånsamverkansformer de behov lokala aktörer
finner lämpligt. strukturer, idéer och möjligheterNya nya nya

och utvärderas.bör prövas

politiska förankringen mycket viktig för försöks-Den är att ge
verksamheten likaså incitamenten.tyngd, de ekonomiska

kommuninvånamaförsöksverksamhet ska främja ochFör att en
samordningen mellan verksamheten inrikt-bör haparterna, en

utgår ifrån;ning som

helhetssyn människanen

den enskilda människans behov, inte systemens

samlat arbetssätt stödjer människor i deras arbeteett som
med förändra sin livssituation. kräver tydligDettaatt en
individuell planering.

bättre utnyttjande huvudmannensett gemensamt resurserav

utveckling rehabiliterings- integreringsalternativochav nya
for förhindra människor hamnar i passivt bidrags-att att ett
beroende

förebyggande socialt- och folkhälsoperspektivett

tillvaratagande och utveckling de medverkandeett av
personalgruppernas såsamlade kompetens i syfte tidigtatt

fångamöjligt problem, erbjuda stödrätt samtsom upp
påvisa möjliga förändringsvägar.

skall ha chans hanteraFör problemet med denatt atten
växande utslagningen, där människors utanförskap leder till
lidanden för individen och kostnader för måstesamhället,
hitta och okonventionella samverka. Utanför detsätt attnya
etablerade samhällets organisationer ocksåoch myndigheter kan
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idéer och kraft sökas. Frivilligorganisationer ochnya ny
självhjälpsgmpper kan impulser till måstenytänkande. Detge
ñnnas for experiment och försök i utsträckningökadutrymme
Gränsöverskridande och vid tolkning reglerlagar och ären av

förutsättning för utveckling.en
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Särskilt till avsnitten Arbetslinjen vitt-yttrande
rar och Egenmakt sin vardagmakt över egen-

riksdagsledamoten Karin Pilsäter fpav

Grundbulten for häva utanforskapet, bryta vanmakten äratt att
den enskilde individen möjlighet förverkliga sinaattge egna

Utgångspunktendrömmar. for börkommitténs arbete attvara
människor makt sin tillvaro, makt sittöver över egetge egen

liv.

ha sinAtt kommandot tillvaro, och därmed maktöver överegen
påverkarde skeenden just detden framtiden,som egnaegna

livet. ha makt sin tillvaro innebär kunnaAtt över att taegen
på de olika valmöjligheter står väljatill buds, vilkenvara som

gå. inte stängda beroende bakgrund,väg Vägarnaatt är
etnisk tillhörighet eller bostadsort. viktig del i maktenEn över

ocksålivsitt känslan bli repekterad för den jagär är,eget attav
stårjag för jag åstadkomma.det och det kan

viktig idel detta levande föreningsliv, frivilligEn är ett en
medborgerlig aktivitet. människor frivilligt sluter sigAtt

socialt kapital kontakter, kulturettsamman ger av en av
samverkan och tillit mellan människor. samarbetar, inteManen

nåför sina mål.bara att ävenutanegna, gemensamma

inte ha makten sitt livAtt skapar vanmakt och lederöver eget
till utanförskap. den vanmakten ska bryta. IntegrationDet är

innanförskapoch leder till multietniskt samhälle därett mer
olika etniska, kulturella, idéburna eller andra grupperingar lever
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sida vid sida, i relation till varandra och i ömsesidigt beroende.
grupptillhörighetenDär inte fyller hela tillvaron, därmen

utövande makt sin tillvaro leder till byggandeöverav egen av
etniskt eller kulturellt styrda nätverk och institutioner. kittetDär
mellan människor blir starkare.

Den yttringen vanmakt och utanförskap det lågayttersta ärav
Valdeltagandet i de bostadsområdena. finnsDetutsatta ett
samband mellan makten sin vardag och maktenöver överegen
samhällets framtid. Kvittot vårt arbete lyckas blirom om
Valdeltagandet och deltagandet i det samhällsbyg-gemensamma

ökar bland människor i de bostadsområdena.get utsatta

Maktutredningen SOU 1990:44 visade människor uppleveratt
skiftande möjligheter påverka sin vardag. konstateradeDeatt

medborgarna upplevde de hade minst möjlighetatt att att
påverka skolan, boendet och hälso- sjukvården.och Allra minst
inflytande kände de bodde i hyresrätt i de bostads-utsattasom
områdena, medan de ägde sin bostad kände de förfo-attsom
gade möjligheter påverka sin boendesitua-över stora att egen
tion.

Sedan Maktutredningen kom har reformer beslutatsstora när
det gäller skola, hälso- och sjukvården och andra sociala
tjänster vilka den enskilde inflytande valfrihet.ochstörreger

vårdelarDetta vardag harär betydelse och där detstorav som
angeläget fortsätta arbetet förär människor i deatt ävenatt

bostadsområdena kan ha reell makt, reellt inflytande.utsatta ett
Olika enskilda alternativ inom skola och barnomsorgtyper av
såväl olika former inflytande för föräldrar och elever isom av
skolan några bra metoder. väljaär Rätten enskilda alternativatt
inom skola, barnomsorg, sjukvård ekonomiska villkorsamma

de offentliga samtidigt for människorär i friarättensom att
gemenskaper ordna sina viktiga delar vardagslivet och attav
kunna stärka kittet mellan människor.

Även inom andra områden, boende och arbete måste vanmakten
brytas. Reformer inom arbetslivet Ett ökat reelltär väg.en
boendeinflytande för den enskilde hyresgästen är en annan.
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uppnåmänniskor kanBostadsrätten exempel hurär ett
vårt enskilda harinflytande vardagsliv, däröverstort som en

långtgående personliga bostaden ochbestämmanderätt denöver
bästai gemenskap med övriga bostadsrättsinnehavare sätt

angelägenheterna iförvaltar och ordnar de gemensamma
bostadsområdet. sinha maktfastigheten eller Att över egen

egenmäk-ingalunda inskränkt egoism ellervardag handlar om
Målen nås inte bekostnad andra.tighet. tillsammans, av

förutsättningar förKommittén vidare skapabör arbeta med att
uppnåmånga metoder makt ochfler olika lokalaatt genom

inflytande i boendet.

uppnå sinbetydelse för maktenabsolut avgörandeEn överatt
Antingen anställd, ellervardag arbetet.är somegen som

någon sig själv och sinaföretagare i form. kunna försörjaAtt
det arbetet självrespekt och kontrollmednära överegna ger

situationen. inte bara försörjning, detArbetet ettgerger
måstekontaktnät, identitet. Därförsammanhang ochett enen

politik integration företeelseför social ha arbete som en avsom
sina beståndsdelar. politik kan inteviktigaste dennaI
arbetsmarknadspolitiken isolerad, de näringspolitiskautanses

från såväl nivå minst lika viktiga.insatserna lokal central ärsom

återkommaKommittén bör därför med delbetänkandeett om
ökad makt de offentligt finansierade tjänsterna ochöver om
näringspolitik bostadsområdena.för företagare i defler utsatta

sidYttrande betr del Il, 73;

föra dem de viktig liberal princip.besluten berörAtt nära är en
ÄvenStadsdelsreformen i viktig.de kommunerna ärstora om

reformema blivit demokratiska skulleinte det genombrott som
behövas de i riktning. fortsatt reformarbeteEttär rättett steg

nödvändigt. Demokratin handlar inte bara valdadeär attom
fattar majoritetsbeslut övrigas liv.de Ettrepresentanterna om

helt omistligt inslag i demokratiska offentli-det detärsystemet
där deltagarna hänsyn till varandra, där olikasamtalet targa

intressen skärskådasoch värderingar kan ochvägas, stötas mot
varandra.
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Viktiga idelar det fortsatta reformarbetet decentraliseradär
kommunal verksamhet där uppdragen blir fler, politiken mer
idéell och generell och mindre fårprofessionell, där människor
möjlighet delta aktörer i det politiska arbetet. Kommu-att som

måstenalpoltiken för insyn med fler ochöppnas öppna möten
färre kommunala bolag, informationsteknologinden nya
används för sprida information och för debatt.öppnaatt

måsteStyrsystem och metoder givetvis utvecklas allt eftersom
erfarenheter kommer fram.

Reformeringen den kommunala verksamhetenav genom
exempelvis resultatenheter och konkurrensutsättning ökadger
effektivitet, flexibilitet och ökad anpassning till de enskilda
människornas önskemål. reformering, ökad valfrihetFortsatt
och ökade möjligheter till inflytande den kommunaltövereget
finansierade verksamheten viktiga låtadelar i människorär att

viktigade valen själva och själva skapande ochgöra att vara
ta ansvar.
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Runeriksdagsledamotenf.d.yttrandeSärskilt av

Thorén;

grundarbehandlaStorstadskommittén harproblem attDe som
detvårt landhar iarbetslöshetdel den samtsig till stor

ocksåkänner. Menhärigenommånga bl.a.utanförskap som
aktiviteterlokalaaktivt imånga deltagafåproblem attatt

arbetslöshetsunderstöd,Socialbidrag,tidsbrist.grund av
samhälletförkostnaderi dagfortidspensioner utgör storam.m.

minEnligtobehövda.sigmånga kännerocksåinnebär attmen
Storstadskommitténproblemmånga demening skulle somav

allmänradikalt därestganskaminskakunnahar hantera enatt
minska 8-vårt land.i Genomskerarbetstidsförkortning att

övergång tillvidtimmaroch tilltimmar 6tilltimmarsdagen 7
medhinnamånga kunnaochsåväl arbeteflerskift skulle

ochdagliga jobbsittvid sidan ärarbetsuppgifterandra somom
samhället egen-individenenskildesåväl denförviktigt som

kostnadseffektivareochockså bättre sättskullemakt. Vi ett
maskinerochi lokalerinvesteringarmånga gjordautnyttja

sker.vadutsträckningiövergång till skift änstörre nugenom
inhämtakunnamånga människorocksåPå skulleledig tid
aktuelltbli alltmernågot tordeutbildning,kompletterande som

kunskapssamhälle.i vårt framtida
alltframföreffektivitetbättresamhällskostnader,Minskade men

bli följdenskulle kunnaför alla,livskvalitéhögre enaven
arbetstidsförkortning.allmän
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Del IV

samverkans-pågåendeExempel på
projekt

samverkansprojekt;olikanågra beskrivningarlämnasHär

SödermanlandFINSAM- -
GävleborgFINSAM --
VästmanlandFINSAM --
GotlandFINSAM --
MalmöhusF INSAM- -
StenungsundSOCSAM- -

Södra Skaraborgfinns bruk for allaDet --
samverkan RinkebyMyndigheter i --
GöteborgProjekt KAL- -

Stockholmarbetsmarknadskontor,SödermalmsSAK- -
FinspångFinspångsprojektet --

ändåharvetenskapligt utvärderade projekt,inteDetta är men
samverkansfor-valt olikadessa exempellyfta framatt som

mer.
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Delat ansvar

milj40sparade
SödermanlandFinsamProjekt: - socialförsäkringmellansamordningfinansiellEn

sjukvård.ochhälso-och

försäkringskassa.SödermanlandsallmänaSörmlandochLandstingetHuvudmän:

försäkringskassa.ochLandstingsamverkande
parter:

62.590155 24projektledare.Sundholm.TommyKontaktpersoner: - 58 69.240155landstinget.avtalssekreterare.Agnedal.Monika -
70 50.016 16Eskilstuna.iFörsäkringskassanGustafsson.Lars -

Bakgrund
Nyköpingimedeltalet1992riksgenomsnittet.legatlänge översjuktal har varSödermanlands

högstahaft länetsEskilstuna38,2. Värst ärrikets som48 dagar utsattEskilstunaoch mot
traditiondenOm det beror tunga1950-talet.började avmätningarnaohälsotal sedan

någotsvårigheterna göraoklart.något attärellerinvandrareandel annat menindustrin, storen
myndigheter.allaföruppenbaraproblemen var

Socialdepartementetdärför närlandstingetoch stortförsäkringskassanfrån varIntresset
sjukförsäkring.sjukvård ochsamordningfinansiellmedförsökFinsam avpresenterade ett- ekonomisktdelatändå smidigare. Ettsamarbetetpenningpåse bordeMed gemensamen

rehabilitering.vård ochsnabbaremotivationenökaskulle att geansvar pågå 1993skulleförsökettillSödermanlandområden landeti ut somfemSom togs -ett av förutsät-olikamyckethadeNyköpingochEskilstunaförsökskommunemautvalda1995. De
ochproblem,strukturellaochohälsotalhögtindustriarbetare.mångamedEskilstunatningar - ohälsotaloch närasmåföretagmångamedtjänstemannastad ettNyköping är enmersom

riksgenomsnittet.

Mål
ökatsjukförsäkringsjukvård ochförkostnaderna genomsänkaMålet med Finsam är att

rehabilitering.behandlingochförochsamarbete gemensamt ansvar
mindreochsjukskrivningstidvård. kortaresnabbarelidandetminskarpatientenFör genom

byråkrati.

Samverkande parter
iPå lokala plzmctdetförsäkringskassan.landstinget ochmellandelatHuvudmannaskapct är

sjukhus-primärvård deallforsäkringskassornzi. samtsamverkarNyköpingochEskilstuna
ålder.li&#39;3$&#39;Cl&#39;l{Si1lllimånga patienterkliniker harsom

anställda.3005berörsSammanlagt
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Genomförande
Organisationen har på sålagts frånsätt försäkringskassan ochatt tre frånupp personer tre
landstinget bildar beslutsorgan Finsamberedningenett tillsammansgemensamt medsom en- -projektledare beslutar vilka projekt ska på,om satsassom

Det innebär försäkringskassan påverkakan sjukvårdens-ordinäraatt verksamhet, säger-
projektledaren Tommy Sundholm, fåttoch det har till följd till exempel följeratt man upp
sjukvkskrivningar helt tidigare. Detsätt än ingenett prioriteradärannat uppgift inom
sjukvårdenannars.

Två frånpolitiker respektive huvudman följer försöket och överlägger regelbundet med
Finsam-beredningen. På det lokala planet finns i vardera stad beståendeen grupp av

från ledningen inom sjukhus, primärvård försäkringskassa.representanter och Deras uppgift är
informera i verksamheten och stimulera till projekt.att ute
Beredningens strategi från början dels informera Finsam och delsvar att om att uppmana

till projekt. Genom konferenser, utbildning och nyhetsbrev delas tillett samtligautsom
anställda -fyra gånger året spreds vetskapen. Detre lokala jobbadeom grupperna mot
arbetsplatsernaoch uppmuntrade projektidéer.

Det lite tid innan det sjönk in, Monikasägertog Agnedal landstinget irepresenterar- som
beredningen. såDet är organisationer mångamed led nâstora Men när väl hittatatt ut man
eldsjälarna så blir resultatet väldigt bra. Just har ungefär 50 projekt igång.nu

Projekten, finansieras lånmed den beräknadebesparingen, frånsom alltrör framur att ta en
enklare form läkarintyg läkare gjort iny, samarbetemed försäkringskassanav som en grupp-

till metoder tidigare identifiera missbrukare.att-
Teamarbete har blivit allt vanligare. En mycket uppskattad förändring handläggareär att en

från försäkringskassan jobbar på vårdcentralvarje och de aktuella sjukhusklinikerna.
Tillsammans med läkare. kurator och sjukgymnast beslutar snabbt och enkelt hurman en
patients rehabilitering ska gå till.

Vi har tjänat flera veckors sjukskrivning det, Tommysäger Sundholm. Om du har-
varit sjuk länge, och ortopeden bedömeren person ska försöka gåsom tillbakasom till

jobbet, så tvådet veckor innan läkarsekreterarenskrivittar brevet till försäkringskassan, ochut
två veckor innan de i sin hunnit kontakta arbetsgivaren. gårtur Nu det dag.en

Finsamförsöket har också inspirerat till bonus införts i all primärvårdatt i Sörmland.en
Den delas efter månader patienten inte sökt läkareut för åkommasex igen.om samma

Resultat
Nästan 40 miljoner kr har Sörmland tack Finsamförsöket undersparat 1993-94, enligtvare
riksförsäkringsverket. Resultatet får fram attjämföra med utvecklingen i cirkaman 50genom
kontrollkommuner.

Ohälsotalet har sjunkit med 0,6 dagar till 47,4 medan siffran för riket har ökat med 1,1
dagar till 39,3.

Ser till kommun för sig visar det sigman det Eskilstunavar är står föratt som
minskningen, kostnaderna 1995 bara 57är l992-års kostnader. I Nyköpingprocent harav
sjukkostnaderna förvisso också minskat, inte lika mycket i kontrollkommunerna.men som
Arbetslösheten drabbadeNyköping ganskasom bidragandeorsak.sentantasvaraen

Det positiva resultatet för länet helhet har också haft det goda med sigsom 19.4att
miljoner kr hälften minskningen gått rakt i den kassan.Såav löd villkor,- egna statens-liksom hälften eventuellt underskott skulleatt ett tiickas.av

Organisationen har i fungerat mycket bra.stort Beslutsviiggrrnzisett korta ochiir haatt encentral beredningsgrupp ha gjort bedömningen projektenanses abiektixuav
Teamarlvetet har varit mycket lyckat och helt förståelse for varandras roller harcn ny upp-slirtt. till exempel ftirsakringskasseliartdIiigguremellan och kikare. Eftersom harman gemen



Pågående samverkansprojekt 95

sjukskrivningstidcrna.ligger det iekonomiskt allas intresse nedkonasamt attansvar nu
målgruppen mycket kortare, ochFör patienterna i 16 65 århar blivitväntetiderna-

patienternasintedet de övriga bekostnad.undersökningar visar äratt
olika projekten andra tillgodo. Nya metoder ochResultaten de har kommitäven nyav

sjukintygetdet förenkladehela länet och ibland i fallet medkunskap sprids till ävensom --
landet.till andradelar av

vinstenmålgrupp försöket. En del skaOckså utanför Finsams drar tnytta av av exgrupper
ungdomspsykiatrin i länet.inom ochtill satsningar barn-användas

år. 1996hålla på 1995 har förlängts Under kommer social-Försöket skulle t ettmen0 m
femutvärdering samtliga Finsam-riksförsäkringsverketochstyrelsen göraatt stor aven

försök.

Erfarenheter
förtid förutsättningar lyckas.från organisationsledningen och myckettotalt stöd ärEtt att

i Finsam-försöket, vilket visarsigSönnland ledande tjänstemänI har engagerat att man-
försäkringskassani Eskilstuna.kontorschefGustafsson,det allvar, Larssägertar

någonoch arbetsmarknadspansamverkan där kommunenDet tycker saknashan är ävenen
ingår.

fördå skickaskundernalätt vidare belastasaknasöveralltl dagenspressadeläge attpengar-
samarbetar.någon Istället förbudget. han.säger attannans

väldigt uppbyggda,landstinget organisationer olika och detFörsäkringskassan och är som
förstå varandra.tid lära sigtar att

efter direktiv. landstingetPâ tradition lnom skulle detförsäkringskassan finns attaven-
uppifrån. fattasDär besluten hur saker skafungera med direktivinte alls kommaatt om

går destoAgnedal. Men längre tiden bättreverksamheten, Monikautföras i sägerute
Båda arbetarihop.fungerar samarbetet. nyttan attparter ser av

Sjukförsäkringens kostnadsutveckling

Eskilstuna
Nyköping
Riket

1992 1994 19951993
år
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påAlla vann

samarbete

GävleborgFinsamProjekt: -
finansiell mellan socialförsäkringEn samordning

sjukvård.och hälso-och

Gävleborgs försäkringskassa.Gävleborgoch allmänaLandstingetHuvudmän:

försäkringskassa.Samverkande Landsting och
parter:

026 80 00.Zelmira Kabatnik. projektledareoch överläkare. 27Kontaktpersoner: -
Kenneth Hillborg. bitr. projektledare. försäkringskonsult,

26 89 49.026 -
Stjärnsten, 026försäkringskassedirektör, l7 52 60.Bengt -

Johansson. kanslichef, lokala hälso- ochRoland
sjukvårdsnämnden. 278566.026 -

Bakgrund
i Gävleborg utvecklats olikaSamarbetet och försäkringskassan hademellan landstinget genom

sågsFinsamförsöket möjlighet fortsätta1980-talet.rehabiliteringsprojekt sedan attsom en
och förstärka detta arbete.

sjukvård.för socialförsäkring och hälso- ochFinsam samordnaTanken med är att resurser
långvarig iKan sjukpenning använda delistället för betala tatt ut ex en av pengarna enman

såfast blir alla vinnare. minst patienten.aktiv insats resultat snabbare, Intesom ger samma
kostnadernadrivs fem platser i landet. Lyckas sänka antalFörsöket än ettman mer

Ökar stårkontrollornråden får behålla besparingen. kostnaderna för hälften.halva statenman
också låna från tänkta besparingenför olika projekt.möjligt denDet är att pengar

Hofors50.8 landets 38.2 dagar 1992. med sina 500Ohälsotalet i länet högt. llmotvar
Äveninvånare 75,1 dagar.industri hade det högsta Ohälsotalet i landetoch nästtunga -

ålderlåg invånare i arbetsförriksgenomsnittet, och andelenarbetslösheten i länet över var
lägre i riket.procentuellt änsett

försöksområdet, hundratal anställda inomSammanlagt 000 i och drygtbor 57 ettpersoner
någotförsäkringskassadeltar i projekt.landsting och

Mål
vårdköernaMålet vård, såsnabbare bättre och minska ochmänniskor och sättär att ge en

för socialförsäkringen.sänkakostnaderna
båda llcxilvilitetcnmål barriiircrnzi organisationerna, ÖkaEtt riva mellan de ochärannat att

förståelsenför varandra.

l5-l3874
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Samverkande parter
Försöket drivs landstinget försäkringskassan ioch i Gävleborgs län kommunernaav

försäkringskassanSandviken, Hofors och Ockelbo. På främstdet lokala planet samarbetar med
primärvårdens åtta hälsocentraler, också företagshälsovårdmed och arbetsledningmen
företagenSandvik Ovako.och

Genomförande
För driva Finsamförsöket etablerades kansli två projektledare frånmed landstings-att ett en-
sidan och från försäkringskassan. En frånmed nio politiker och tjänstemän lands-styrgruppen
ting försäkringskassaoch det politiskahar ansvaret.

Efter åroch halvt inrättades, projektledamas samrådsgruppinitiativ, med fyraett ett en
kontorscheferfrån försäkringskassan fyra frånoch chefsläkare hälsocentralema.

Det få igånghar hjälpt till samarbetet. Nu diskuteras förankras förstoch allt iatt-
samrådsgruppen. cheferna i verksamheten insattaAtt underlättar genomförandet,är sägerute
Kenneth l-lillborg, projektledarna.en av

Till områdetsbörja kartlades samtliga sjukfall.med Det visade sig 55att att procent var
sjukskrivna på grund eller nackproblem. tio psykiska problem och sjuprocentav rygg- av

hjärt- och kärlsjukdomar. Med detta grund visste insatserna bordeprocent av som man var
in.sättas

Initiativet igångtill de projekt kommer i huvudsak från isattssom utepersoner
verksamheten. tvåDe projektledamas taktik har varit båda på,projekt eller däratt trorsom
förslaget frånkommer lokale försäkringskassanden och hälsocentralen fårtillsammans. klar-

Ärtecken. vilket hittillsde däremot inte har hänt- lämnas vidaredet tilloense styrgruppen.-
Redan förarbeteti ställs krav projektförslagen, de ska genomtänktaoch välplanerade.vara

Dels för riksförsäkringsverket och socialstyrelsen begär utvärderingar,att noggranna men
också för det bra jobba, kritiskt granska och lära sig sina projekt.är sättatt ett att att av

Sedan har 40-tal olika projekt och delvis utvärderats. De handlar alltett startatstarten om
från eftervårdutbildning förtill hjärtopererade. Aktivering under sjukskrivning, rehabili-nya
teringsmetodereller inrättandet smärtmottagning andraprojekt.ärav en

Några samarbetsprojektdär till exempel handläggarefrån försäkringskassanär jobbar uteen
hälsocentralen. I sitter arbetsfönnedlare på försäkringskassanoch jobbar medett annat en

sjuka arbetslösa.Tobaksinfonnation i skolorna genomförd idé.är annanen
Det sådet positivt med Finsam, kan uddaär är metoder bliratt testasom man som-

givande för låstalla. Kenneth Hillborg. Det väldigt tidigare.säger var

Resultat
Under Finsams tvâ år,första 1993 och 1994, har för socialförsäkringenkostnaden i
Gävleborgs försökskommuner minskat med förhållande25 miljoner till kontroll-kronor iöver
områdena,enligt riksrevisionsverket. Ohälsotalet har minskat med 1,8dagar till 49,1. I Hofors

minskningen 6.3 kontrollområdenasdagar, medan ohälsotal ökat med 0,2 dagar.var
Det förvånade såmig det gick väldigt bra, försäkringskassans direktör Bengtsägeratt-

Stjämsten. Resultatet bättre de enskildaär än projekten. Men huvudförklaringsumman av en
detär ekonomiska håll.allagör strävaransvaretgemensamma attsom samma
Projektiedaren Zelmira Kabatnik, jobbar halvtid överläkare i rehabiliterings-ävensom som

medicin har teori:en annan
Vad åstadkommitvi sannolikt har Finsamârenunder ökad kunskap de olikaär om-

dimensionerna hälsa och ohälsa; människan. inte bara biologiskt fenomen,om utanav som
psykologiskt socialt.även och

Samarbetet organisationernamellan blivithar bättre förståelsen förliksom varandras
yrkesroller. frånSamverkan varierar enkla tclefonkontzikter genomgångar.till gemensamma
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DåVi utbildningen internat.lade lär bättre kännaflit mycketmed personenav man-
bakom Kenneth Hillborg.doktorstiteln eller handläggaren.säger

Antaleterfarbetsförmedlare försäkringskassan resultat.harProjektet mycket bramed gett
sjuka arbetslösa från till 18 Ett flerhar sjunkit 30 resultat ärprocent. annat att sompersoner
tidigare sjukskrivna på deltidssjukskrivna.heltid ärvar nu

En förändringarnaundersökning hur patienterna upplever Genom deplanerad.ärom
kartläggningar genomförsväntetider regelbundet har det visat sig Finsamförsöketsattav som
målgrupp inte behandlas de andra bekostnad.gruppernas

Jag har inte någon kritik försöket, Kennethhön Hillborg. Och besvärsskrive-sägermot-
till kassan inte har jaghar ökat. Däremot hört projektet det bästaärmotsatsen; attserna som

hänt dem.
Riksförsäkringsverket och socialstyrelsen kommer utvärdera hela Finsamförsöket underatt

försöksornrådena fått1996, har klartecken för fortsätta året.och samverka under detävenatt

Erfarenheter
Beslutet två från varjeha projektledare, organisation. har varit mycket lyckosamt. Inteatt en
minst visar det handlar samarbete.konkret projektledaren Zelmira KabatnikAttattman om

jobbar förmodligenöverläkare halvtid har underlättatäven infonnationsspridningen tillsom
läkarna.

Vi förankratskulle Finsamidéerna i verksamheten, igång samråds-och sattnog mer-
tidigare, vi startade idag, Kenneth Hillborg. Det infomtationsblad visägergruppen om som

började till alla inblandade under 1994skulle jag också igång från början.medut sattge
Roland sjukvårdsnämndenJohansson,kanslichef för hälso- och Gästrikland,Västra i hoppas
permanentning försöket.av

Den förtjänsten med Finsam ärjust mellan Handläg-öppnat vägarnastora att varann.-
försäkringskassan kan bara lyfta luren och ringa någotläkaren oklart. Detärgaren om som

skulle kunna utvecklas kassans utforma beställningar.är sätt att
Finsam bra arbetsmetod alla borde få möjlighetär Rolandatten som anserprova,-

Johansson.

Ohalsotaletsutveckling1992 1994-

. LänetexklFinsam
Finsamomrádena

E] Riket

År
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sättEtt nytt
tänkaatt

VästmanlandFinsamProjekt: - socialförsäkringmellansamordningfinansiellEn
sjukvård.ochhälso-och

allmänaVästmanlandsVästmanlandochLandstingetHuvudmän:
försäkringskassa.

samverkande
försäkringskassa.ochLandstingparter:

försäkringsöverläkare,projektledare.Arrelöv,BrittKontaktpersoner:
73.l9 2302l - försäkringskassan.projektsekreterare.Rudolfsson.Roger
15.19 25021 - socialstyrelsen,projektchefFolkesson.Hans

32 71.78308 -

Bakgrund
Finsamförsöksocialdepartementetsideltaansökansinmed atttidigtVästmanland utevar år kunde ägnasNästansjukförsäkring. ettsjukvård ochmellansamordningfinansiellmed

innanförberedelser starten.ochinformation förbetalarförsäkringskassan utdeföra över sompengarFinsam äriGrundidén att förmodasDetkostnadsansvar. gehastället gemensamtoch i ettlandstinget,tillsjukskrivning
kostnader.minskadedärmedochpatienterna.rehabiliteringsnabbare av hälftenbehållafår de avkontrollgruppänkostnadernasänkaförsöksontrâdena enmerLyckas olikaigångför sättabesparingen attberäknadedendellånaocksåkanDe avbesparingen. en

hälften.betalarförlusteventuell statenVidprojekt. en organisationsförändringar.genomförtjusthade storaförsäkringskassanochlandstingetBåde mycketarbetadeOrganisationernaanställda.detyngdearbetsbördorökadeochNedskämingar mellanalltframförpåfallande,förhållningssättvarandras varmisstronocholika mot
sjukvården.praktiskadenochförsäkringskassan liksom38,4 dagar.44,2genomsnitt, motriketshögre1991 änlänetförOhälsotalet var

arbetslösheten.

.Mål
kostnasänkadärigenomochsjukskrivningstidernaförkortaFinsamförsöket ärför attMålet helhets-samhällsekonomiskspråk hoppasoch cngesamarbete gemensamtellEtt ökatderna.

organisationema.bådaisyn detmål iirEtt att somfriska.snabbare annatblirdeväntetiden ochminskarpatienternaFör
bestående.blirförsökstidenunderåstadkoms
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Samverkande parter
och lands-och Kungsör. FörsäkringskassanDe kommuner Köping, Arbogavaldes ut varsom

siglandstinget till de femriktade främsttinget delade projektethuvudmannaskapet. Inom
vårdcentralerna, år till sjukhuset.efter ävenettmen

Genomförande
Eftersomförväntningar.försöket gick till de anställda derasInnan startade 1993 enkät uten om

fått mycket,många tillräcklig information satsadesresultatet inte sig havisade ansettatt
året, konferenser sprida kunskapframförallt föreläsningar ochförstaunder att omgenom

gånger året. Flerainblandade tre-fyraförsöket. informationsblad delas till alla störreEtt ut om
ocksåhar skickatsrapporter ut.

förhoppningsvis bestående den vanligafå naturlig och delFör in Finsamatt avsom en
fattas lokaldecentraliserad modell. Besluten projektenverksamheten valde av enomman en

från försäkringskassanledningsgrupp den lokalamed läkare och representantenen --
vårdcentral.repektive

med patienternaVi inriktningen. Det ärju de har kontaktenville de skulle styraatt som-
Rudolfsson.Rogeroch projektsekreterarebehoven, sägersom ser

Ledningsgrupperna dessutomisamarbetar styrgrupp.en
två från försäkringskassanoch tjänstemän varderaEn referensgrupp med politikercentral en

finns formDessutom projektledning ioch landstinget följer försökets utveckling. ettaven
för utvärdering medarbetsutskott hjälper ledningsgruppema. meraansvararsom

första året. datainspck-råkade för några bakslag under Dels nekadeOrganisationen dock ut
varjetvå vad sjukförsäkringama kostadetionen dataregister för kunnasamkörning att seav

vårdgivaretänkta starka kopplingen mellan ochenskild vårdcentral, vilket gjorde denatt
sjukskrivningskostnader blev svagare.

vårdcentralernafem landstingsdrivnainnebar från 1994 deDels husläkarlagen och med att
dito med landstingsanställdaläkare. För medblev fem privata famjljeläkarenheter och atttre

fåvinstdelningsavtal för delprivatläkarna Finsamförsöket erbjöds tecknai de ettatt att av
tredjedelstå eventuell förlust. Eftersom baravinsten, församtidigt de inte behövde enensom

läkarna mellan sjukskrivande läkare och kostnadsansvaretsig blev kopplingenanslötav
ytterligare försämrat.

också svårigheterprimärvården. visade sig detDen med fokusvalda modellen, närge
igång diskussionengällde nå vid För därverksamheten Köpings lasarett. ävenattatt om

därsjukskrivningsproblematiken därför sjukskrivningskommitté under 1994.inrättades en
från ingår.klinikerna. försäkringskassan familjeläkareför de olika ochrepresentanter en

igångKommittén ocksåkan projekt.sätta egna
Under såförsta året information attitydförändring, mycketsatsades och intemest

konkreta projekt.
Vi ville först problemen och reda skulle projektledarenkartlägga hur göra. sägerta-

Britt handling.Arrelöv. Det lätt snabbt till det kan bli dyrkoptaär att pengar.men
året igång.När tredje slut projekt Ett gällerdet sig sitt tiotalnärmar är större ärettnu

inrättandet effektivtdiagnostiskt läkare, sjukgymnast kurator,med ochett team ettsomav
och samlat behandlingsplan tillsammans patienten. Andra projekt gällermedsätt gör upp en
till kontakten gravida kvinnorsexempel mellan psykiatrin och försäkringskassan eller
ryggproblem.

Resultat
forsöksområdcnatvåEfter år har sinadet visat sig jwroccntucllt sunkti Vastmanlantlatt sett

sjukförsäkringskostnadcr fem Finsamomrâidena huralla de lantlet. Kostnadernamest av l
minskat med 2l krjämförtmiljoner med kontrollgrujiji. enligt riksforsxikringsvcrkets titriik-en
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Rogerprojektsekreterareenligtriktigt,inteeffektvadExakt menningar. vet mangettsom godadetbakomattitydförändringpåsatsningenmedvetnaförmodligen denliggerRudolfsson
resultatet.

ocksåförvånadejobba. Det attsätttänka ossänsätt nytt attettFinsam är attnyttettmer- ohälsotallägrebetydligthadeArbogamellansåjämn ettskullebesparingen orterna. somvara
och Kungsör.Köpingmycketlikakostnadersinasänktefrån början som

riketsiffran förmedan42,2 dagartvå tillmedsjunkitperiodenunder procentharOhälsotalet
länet.ifriskablivitförsöksområdethar än restenFler i av39,3 dagar.tillökathar

mellangamla misstronDenockså förbättrats.klanroller harolikavarandrasförFörståelsen
blandbättre,blivit ettannatexempel avsevärttill genompsykiatrin harochförsäkringskassan

ipsykiatriskai detmed teametregelbundet finnsförsäkringskassanfrånhandläggareen sjukskrivningskommittén.psykiatrin isitterinomöverläkareochKöping, att engenom medvår modellRudolfsson. Men attRogeraktiviteter, sägermig litehadeJag väntat mer- spenderamedförsiktigagjort dem attharvårdcentralen extradirektligger nogansvaret
litevarithar trögtDetarbetsplatsen. attdendrabbaskulleförlusteftersom egnaenpengarna

början.låg till iviinte alls hurdärför vissteochekonomiskafram de rapporterna
1996.underfortsätter ävenochhar förlängts1995.pågåskulleFinsamförsöken t men0 m

utvärderingsocialstyrelsen göra avoch storriksförsäkringsverketockså att enDå kommer
resultaten.

Erfarenheter
föravgörandeblev engagemanget.derastidföljdtillfickså hån läkarnarikta sig attAtt

någonjobbatvi kanskeborde motkonsekvenserhusläkarrefonnenspå merMed tanke- Rudolfsson.Rogerstabilt, sägerarbetetförlandstingetförvaltning att mer
mellanochBåde interntomåttligt.information ärbehoveterfarenhetEn att avannan

landstinget.ochförsäkringskassan
Rogerför mig,överraskning sägersåpassorganisationerna trögaAtt var envar- märkerigångsättersåsjälvklar, när manFinsamförsöketidéSomRudolfsson. är manmen

konflikter sitter.ochgamladjupthur vanor
projektchefFolkesson.Hansenligtmed Finsam ärhuvudpoängernaEn av

besparingen.förmodadedenmedprojektbekostakansocialstyrelsen, urpengaratt man
Denågrafinnsdet intefallerdegodaidéer, pengar.attfinns detOfta menmassorav- kostnadsansvaretärlåna,finnsdet attberor attmed Finsamresultatengoda att pengar

går.mått dethurutvärderingamaoch ettatt gergemensamt.
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efterlyftNytt
starttrög

GotlandFinsamProjekt: - socialförsäkringmellansamordningfinansiellEn
sjukvård.ochoch hälso-

Gotlandskommun.Huvudman:

försäkringskassan.sjukvårdsförvaltningochKommunenssamverkande
parter:

försäkringskassan,projektledare.Söderberg.BjörnKontaktpersoner:
28 35 54.0498 - 00.35280498försäkringskassedirektör.Engberg.Inga-May -

kommun.GotlandsutvecklingschefElof Pettersson.
93 40.260498 -

Bakgrund
genomsnitt.riketsundertraditionliggerinvånare57 000cirkaGotlandsblandOhälsotalet av
sysselsattaandelkontroll.socialstarkEni riket. stor38,2dagar33,1 endet1992 motvar någraindustrin, ärinomoch färrehelhet, avmed landetjämförtjordbrukssektominom som

orsakerna.
harlandstingNågotsjukvården.hälso- ochför manhuvudmankommunenPå Gotland är
Iställetverksamheten.omorganiserades1993,startade,FinsamförsöketårSammainte. som särskildochvårdförvaltningarfyra lokalainrättadessjukvårdsförvaltning encentralför haatt en

lasarett.Visbyförförvaltning
samarbets-visatFinsamområden hadefem attlandetssamtligaiundersökningEn av

Gotland.traditionerna svagastvar .ochFinsam,informationtillså åktesöka.tänktinte omhade förstVi enuppmen- försäkrings-direktörEngberg,Inga-Mayförsöka, berättarförbestämdehemvägen attoss
kassan.

sjuk-förbetalarförsäkringskassan utföra deöverFinsami ärGrundidén pengar somatt
Enkostnadsansvar.i stället hasjukvården, och gemensamtochtill hälso- ettskrivning

kostnader, poängen.därmed minskade ärochpatienterna,rehabiliteringsnabbare av
besparingen.hälftenbehållakankontrollgrupp,hos avkostnaderna änSänks manenmer
igång olikaför sättabesparingenberäknadeden attlånaockså möjligtDet är att pengar ur

hälften.betalarförlusteventuellVidprojekt. statenen

Nül
Samtidigtsjukförsäkringskostnadcrnu. ger-sänkarehabiliteringen ochförbättraMålet är att

bcspziringslider.svårtnågot iutvecklas. ärmöjlighetförsöket annarssomatten
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samverkande parter
Gotlands fyra lokala vårdnämndsområden,länssjuk-vårdenlasarettet försäkringskassanoch är
inblandade i Finsamförsöket. Eftersom -dct kommunenär hand sjukvårdenhar harsom om

socialtjänstenäven till viss del varit inblandad.

Genomförande
Någon direkt förberedelsetid fanns inte, eftersom hakat ganskaman sent.

En kommunal nämnd Finsamnämnden inrättades.Där sitter påledamöter förslag fråntre- -kommunen påoch förslag från försäkringskassantre prioriterar och fördelar medel.som
Försäkringskassan har detvetorätt gällernär vilka projekt på.ska satsaman
Ett kansli öppnades försäkringskassandär projektledare, frånrekryterad försäkrings-en

hållerkassan, trådarna.
Den inledande informationen Finsam spredsbland via central ledningsgruppom annat en

med försäkringskassanskontorschefer vårdnämndemasoch chefer.
Vi ordnade också infonnationsträffar. Det främst läkarna vi riktade till, Inga-sägervar- oss

May Engberg.
Projektförslagen frånkommer någonverksamheten. styrning uppifrån finns inte. De

första två åren startadedrygt tjugo projekt.
Ett projekt i Hemse går snabbareomhändertagande patienten.ut projektledarensägerav-

Björn Söderberg. Det egentligen ingetär bara till väntetiden inte blir längrenytt, man ser att
fjorton dagar.än Effekten har varit stadigvinst sedanprojektet startade.en
Ett projekt hjälper de patienter inom psykiatrinannat skrivs från sjukvården,som ut men

inte förklara yrkesinriktad utbildning AMI. Tidigaresom anses hamnadede i gråzon. Nuav en
erbjuds de förberedandearbetsträning.

Eftersom kommunen huvudman harär socialtjänstenäven varit med i vissa projekt. I Visby
har socialförvaltningen och försäkringskassangjort rehabiliteringsplan förupp en gemensam
långtidssjuka och socialbidragstagareistället för bolla dem mellan sig.att

Finsamförsöket ocksåhar föröppnat använda metoder till exempelatt ryggkursernya som
och inte används normalt. Samtligaannat projekt inom Finsam förbindersom sig göraatt

utvärderingar.noggranna

Resultat
Resultatet 1993 blev 600 000 kr, 1994 fick underskott på 1,7 milj kr. Under Finsamsettman
två första år ökade ohälsotalet från 33.1 till 35,8 dagar.

Första halvåret 1995 visar däremot överskott miljoner kr.ett sex
Vi igångkom och hade lång inkörstid, förklararsent Björn Söderberg. Kommunensen-

omorganisation gjorde det tid finna fomterna föratt tog samarbete.att
Resultaten varierar inom de olika områdena.Påsödra Gotland kom samarbetet igång snab-

bareoch där finns också de bästaresultaten.
Läkarna och försäkringskassan har kommit varandra mycket inännare och med Finsam.-

Tidigare svårtdet för i förtroendcläkarc,detvar att det inte längre,tagoss är Inga-Maysäger
Engberg. Man har mål och kännerett förgemensamt ett gemensamtansvar pengarna.

Projektet inom psykiatrin har lett till ändrade arbetsmetoder, med djupare bedömning av
rehabiliteringar. Samarbetet med socialtjänsten upplevs mycket positivt, ävensom om man
inte riktigt det barkar ekonomisktvet vart

Finsam har också gjort mängd statistik ctch for projektatt underlag tagits fram.en
diskuteratsKostnader och behov har kommit till ochupp ytan gemensamt.

Fastjag hårdadc krav lönsamhettror iatt projekten fanns i början ltáimtnade- som en
vågadedel. Man knappt pröva när sån lönsamhet. lnga-tvungen sägerman var att en enorm

May Engberg.
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social-också riksförsäkringsverket ochDå1996. kommerförlängtsFörsökstiden har t 0 m
Finsamområden.utvärdering samtligastyrelsen göraatt stor aven

Erfarenheter
Söderberg.BjörnfinnsFinsamtiden sägertråd hela mötet.rödSom genomen

träffas.verkligenlegitimitetharProjektetverkligen.Människor attmöts gett- metoder ochutvecklamöjligtgjort detFinsam harsakviktig är attEn nyaattannan
fyllt nedskär.bistert ochmycketklimatetekonomiska ärdet allmäna avarbetssätt, trots att

ningar.
gamlamedel deintedetsöka, ärfunnits även utanDet har somnyaatt ompengar-

Söderberg.Björnanvänds sätt. sägerett annat
detinformationen väl komNärerfarenhet.fler. utinformation till ärMer varannanen

ledningsnivåPâ intressetverksamhetsnivâ nappade. svagare.varman
läkare,till exempelledningen medoperativaförankring i denhaft dubbelVi borde en- Då inforrna-hade kanskerepresenterad.försäkringskassanbaraSöderberg.Björnsäger varnu

gått fram snabbare.tionen
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Svårt minskaatt

låg ohälsa

Finsam MalmöhusProjekt: -
finansiellEn samordningmellan socialförsäkring

sjukvård.och hälso-och

Malmöhuslänslandstingoch Malmöhusläns allmänaHuvudmän:
försäkringskassa.

försäkringskassa.Samverkande Landstingoch
parter:

Kontaktpersoner: Larsson. försäkringskassechefi Eslöv,Hasse projektledare.
0413 669 49.-
Göran Lindelöw, projektsekreterare.landstingsekonom.
0413 636 13.-
Kent Nilsson. tidigare projektledare. försäkringskassan.

10 31.046 01
Mogens Hey, distriktsläkare. 0413 639 40.-

Bakgrund
varit långtFörsäkringskassan i Malmöhus län har sedantidigare försökskassaoch ligger därför

framme försäkringskassani samarbetstänkande. Redan 1990 lämnade och landstinget ett
förslag samverkan. När Finsamförsöket presenteradesbeslöt efter viss tvekan attom man

genomföra sina idéer inom förmed, och försöka Finsam.att ramarna
sjukvård.Tanken Finsam samordna för socialförsäkring och hälso- ochmed är att resurser

långvarigIstället för betala sjukpenning delkanatt t ut pengar som en av pengarnaex
vårdåtgärder.för Patientenblir snabbarefrisk minskar.användas aktiva och kostnaderna

Försöken 1993 och drivs fem platser i landet. kostnaderna istartade Minskar än ettmer
Ökar stårkontrollområden får behålla kostnadernahuvudmännen hälften besparingen.antal av

också lånahälften. möjligt besparingen förför Det den tänktaär attattstaten pengar ur
driva olika projekt.kunna

sjukvårdsdistrikt områdetOrups försöksområde. förMalmöhus län valdes Delsl attut som
invånare något området,med sina 55 000 och dels for det fanns sjukhus igreppban inteattvar

något finns Finsamområden.i alla andrasom
sjukvårdsdistrikti Orups lågt: 31.6 38,2.Ohälsotalet mycket dagar riketsmotvar

Mål
.Målet minska samhällskoslnadcrna samordna fcirsiikriitgskzissunsoch landsiir att attgenom

vårdför och socialförsäkring. lkirvantzis vårdtingets Samarbetet snabbareoch bättreresurser ge
lägre ohälsotal.samt
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Samverkande parter
försöksomrâceSomlandstinget i Malmöhus län.ochFörsöket drivs försäkringskassan lav

ochHörby.Eslöv, Höörsjukvårdsdistrikt med kommunernafungerar Orupslänet

Genomförande
insaserekonomiskt BeslutdecentraliseratbyggdeEn första organisationsmodell omansvar.

respektive komförsäkringstjänstmän i denivå distriktsläkare ochfattas lokalskulle min.av
ema.

sjukhusdirektöen,beståendeprojektgrupphadede lokalaSom stöd i arbetet avgruppernaen
förtroendeläkare.rådgivare, försäkringskassanschef ochmedicinskadistriktsläkare och santen

uppföljning och utvärdering.information,förDe skulleprojektledare. svaraen
försöksområdet förbintel-kontorscheferinomchefsöverläkareochEn referensgrupp med var

lokalaoch deprojektgruppenselänk mellan grupperna.
beslutanderitt,hade ochoklartsvårhanterad.DetblevMen modellen som ansvarvar vem

kassanväd-låg den lokalaresultatansvaretskriva köpsäljavtalen.skulle Attvem som
sjukskrivniig-vårdcentralemabara stod för 20eftersomproblemcentralen blev procent avett

försöksområcet.ingåruniversitetssjukhus, inte iLundsläkare40 görs somprocent avarna.
ochtillProjektgruppendöptesorganisationen.därförUnder 1994 ändrades styrgrupp 181om

projekttillförslaglokala lämnarekonomi. Deochför inriktning, avtal omgruppernaansvar
förej. Referensgruppen bortgenomföras ellerbeslutar de ska togs attstyrgruppen som om

nivån direkt.skulle bliden lokalaochkommunikationen mellan styrgruppen mer
informatims-för. För ordnadesläkarnastår lokalaanställda deInformation till de grupperna

Även företagshälso-sjukskrivning. privatläkare ochpaniellträffar diskuteradedär t exman
vårdsläkare in.bjöds

handläggareTeambedömningar där läkare,Finsamtiden.har underEtt 20-tal projekt startats
långa sjukskrivningar inletts vidsamrådetvid harfrån och psykologkuratorförsäkringskassan

från ortopad-i Eslöv. där läkareöppnadesmottagningvårdcentraler. ortopedisksamtliga En en
forsäkrirgs-distriktsläkare ochmedtillsammansuniversitetssjukhuskliniken Lundsvid enen

bedömningar.gjordekassehandläggare
sjukskrivaklinikens bara skaläkareortopedenslutit avtal med1995 harUnder attomman

prirrär-diagnosen osäker tillpatienter därde ärremittera tillbakaOrtopediska fall. ochrena
arbetsplatsforhållandentill patientensvården kännerdär bättre etc.man

flöde sjik-långtidssjukskrivna patientersstudie 100gällerEtt projekt genomannat aven
Påfår förs inbok där alla kontakterfrivilligt,vârdsapparaten: deltagandetVarje patient. är en

ñinslånga Därfinns, väntetidernaså flaskhalsama ärblir möjligtdetsätt etc.att varse var
personliga kommentarer.för patientensäven utrymme

riksförsäkringsvertet.från ochsocialstyrelsenutvärdering projekten högaKraven ärav
tagit:från försäkringskassan infrån landstinget och tjänstemanDärför har hälsoekonom enen

projekten.följa och utvärderaföri styrgruppen att upp
Finsamförsöket,Några iinte deltagit aktivtpolitiker har

Resultat
blviitdet harmedtalar ochutvecklats betydligt. Manlokala samarbetet harDet mer varann

Förståelsen problem har ökat.för ochvarandrasenklare kontakt. synsättatt ta
lllCll993 fickinteekonomiskt arbetet dockNågot positivt resultat har gett. ettman

88 000 kr.minusåts 1994.Totalt resultatetblevöverskott ettuppsom
inte sågarvad lagt olika projekten ärdeMen med tanke ncd stor,summan- pvåtrorjag berorvån resultat är sämreoch ekonomenGöran Lindelöw. Attprojektsekretcraren

åtgärderna. sättaFinsam gjort enklaredel deinnanvi redan attsom einatt en av
vftrdccntrulcntn.lörsäkringskasschundläggare
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Ohälsotalet har 2,5ökat med dagar till 34,1, fortfarande ligger Orup lägst allamen av
Finsamområden.landets

denåproblem har varit tillEtt primärvårdenut läkare finns i ochintestort att som som
står 80 Orupinvånarnasför sjukskrivningar.procent av

såPå sjukhuset finns -väldigt många svårtläkare. nå-Det infonnationmedär sägeratt ut-
projektledareHasse och chef försäkringskassanLarsson, i Eslöv.
primärvårdsläkama inte hellerAtt det lättaste. Husläkarreformen diskuteradesengagera var

livligt och mycket läkarnas tid.tog upp av
Samtidigt distriktsläkaren Mogens Hey varit med i Finsam från början,menar som att

med onödig och kostsamproblemen tidsspillan inte bara beror läkarna finns bådaiutan
organisationerna.

långsammaFörsäkringskassan har rutiner och inte datoriserad. åläggsär Handläggarna-
också fler uppgifterallt medanantalet tjänsterskärsned.

så förhållandevis projekt igångkommitAtt förklaras hårdamed de påkraven lönsamhet.
förlustRisken behöva har verkat dämpande försökslustan.att ta en

Försöket har förlängts 1996. Då ocksåkommer riksförsäkringsverket och social-t o m
styrelsen utvärdera samtliga Finsamförsök.att

Erfarenheter
frånAtt projektledaren kom försäkringskassan har gjort Finsam lite försäk-att setts ettsom

ringskasseprojekt. fåttOm börja skulle det finnas läkareäven projektledare.man om en som
En lärdom borde gjort patient-är och personalundersökning innan såannan att man en start,
resultatenkunde jämföras.att

Vi ocksåborde ha definierat särskilda insatserså vårdcentralerna hade genomförtatt-
dem och kundejämföra resultaten,sätt Mogens Hey.sägersamma

När beslutet mångaFinsam visste bland personalen inte vad Finsamtogsom var.
Beslutet fattades nivå,hög och vi fick försöka förankra i efterhand i verksamheten,ute-

vilket gick förreganska projektledarentrögt. Kentsäger Nilsson.
Att så påstarkt trycka vinstmöjlighetema i början slog tillbaka försöket.

Förväntningarna drevs innan vi startade. Det skulle bli så väldigt lönsamt.enormtupp-
viNär sedan inte visakunde särskilt goda resultat mångatappade intresset, Kentsäger

Nilsson.
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räddarmodellNy
välfärd

StenungsundSosam.4Projekt:
sjukvård, socialförsäkringochsamordningsprojektmellanEtt

socialtjänst.

allmänaoch BohuslänsStenungsundskommunBohuslandstinget,Huvudmän:
försäkringskassa.

samverkande
och försäkringskassa.Landsting,kommunparter:

bcställarnämnden.Carlsson. ordförandeiAstonKontaktpersoner:
08 26.010 67l- beställarförbundetschefverkställandeMajbritt Boström,

680 19.0303kansli. -
78308 32 7l.socialstyrelsen.projektchefFolkesson.Hans -

Bakgrund
traditionmyndighetsgränser,samarbeteläng tradition överStenungsund finnsI somenaven

befolkningstillväxten i kommunen.kraftigaför klara dennödvändigutvecklats och varit att
5000Då befolkningenårför 20 sedan.Stenungsund kommunblev personer.varegenen

kontaktnät inte harinvånarnas socialamed sighar förtInflyttningenIdag 20 000.är den att
mångadjupa äldrelika rötter orter.som

sjukpenningenfå användaförsäkringskassanochRedan 1983 ansökte kommunen attom
pådäremot1990-taletl början ävenintetidenaktivt, ännu var manmer mogen.varmen

flerpattssamverkan.depânementsnivåinne
lagtekniskafrån Framförallt deregeringen.för projektetår klarteckennågraDet atttog

startade.projektetinnanbeskedetkom inte förrän dagendefinitivatiden. Detdrogbitarna ut
Majbrittändå jobbig,osäkerheten kändes sägerfått positiva signaler,Vi hade men- beställarförbundetskansli.chefverkställandeBoström,

inblandadedeutbildningtilll994 användes blandjuliinnan lTiden annat avstarten
politikerna.

Mål
och kompetens.service samordnavård,förbättra ochMålet är att resurseratt genomomsorg

snabbarerundgång myndigheter, ocholikamindre mellanprojektetinvånarna innebärFör
behandling.

vård ochriskfoitd tillspeciell och användsläggs iinsparadcDe att ge merenpengarna
sparbcting.för täckaellerservice, att

Samverkande parter
försäk-Boltuslztndstittget. ztllinåinuoch BoltusliinsStenungsundskonmtuttdrivsProjektet :tv
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ringskassa.
deinnebäroch AMIArbetsförmedling attArbetsmarknadsverketmedsamverkansavtalEtt

samordningen.finansiellainte i denmed i samarbetetär men

Genomförande
utifrånutifrån det, intevård seviceochbehov ochmänniskornasTanken är geatt se

Stenungsund lands-imed det läggerFör lyckasbefogenheter.olikamyndigheternas manatt
försäkrings-ochsocialtjänstenförsjukvård, kommunensochför hälso-tingets pengarpengar

kassa.iarbetsskadeförsäkringsjuk- ochför gemensamkassans enpengar
från respektivepolitikererfarnamedBeställarförbundbildatharHuvudmännen treett

service. I devård. ochbeställerochkassanförfogarBeställarförbundet över omsorghuvudman.
in.samverkanskrivs kravetutförarnamedtecknasavtal som

målsig ochihopskrivitochdiskuteratnämndenhadeförberedelsetiden omUnder
missbrukare,blandfokuserats,hade annatsärskilt intressantaNågraprioriteringar. grupper

oftaDetbehov. ärpsykosocialamedochryggnackont somgruppermed personerpersoner
varit.det inteprioritera harNågra problemmyndigheterna.fleramedkontakt atthade av

Astonhuvudmannaskap. sägerochpartigränservitills överens överärVi resonerar- beställamämdnen.ordförande iCarlsson ärsom
specialområden.sinanämndeniochharvad medborgarnaverkligenFör var enanservetaatt

utförarnavadinte ärutbudet,skabehov trorindividernasnämligen styraDet är som
behov.individemas

kandetCarlsson,träffa folk, Astonvår tid säger varamycketVi lägger attav- På så stärkersynpunkter. sättoch bermedtalarmänniskorenskildaellerföreningar omsom
demokratin.lokaladenprojektet

Till sinstyrelser.från huvudmannenssamarbetsråd med ledamöterföljsProjektet ettav
tjänsteman.ledandehuvudmansbestående varderaledningsgrupphar dehjälp aven

forskare.utomståendemed hjälputvärderingocksåharHuvudmännen avsatsat en
tillinformation ochsamordning,för atttjänsteman serfinnsLokalt ansvararsomen

följsutvärderingarnaresultatet upp.av

Resultat
igång.samverkansprojektolikaantalår efter ärEtt ettstarten

utförarsidan har deFramför alltCarlsson.resultat, Astonskönja sägerbörjarVi ett- utförFleradubbelarbete.delhelfunnit de görkunderna sammadirektjobbar att enmotsom
sak.

äldrerehabiliteringhemvård.Samladsamverkan:exempelgodaäldrevården finnsInom
också form.tagitmissbrukareharochi riskzonbarnSamarbetetnâitverksarbete.och runt

blirdetsamladeÄven så dettidigare attsamarbetat gör meransvaret nuom man-
Majbritt Boström.projektledarenriktigt, säger

arbetsförmedlingen,medavtalslutitbeställarnämnden ävenmånader harnågraSedan
samarbete.för konkretintressetAMI, där ärlansarbetsnämndenoch ston

årligaprojekt lämnarAllaviktiga. rapporter.mycketuppföljningar ärochUtvärderingar
riksförsäkrings-ochsocialstyrelsenföljs S-projektet4utomstående forskarnadeUtöver av

projektet.utvärderauppdragfått regeringensverket attsom

Erfarenheter
verksam-gått tillinformationgått smidigareförmodligenhade utl-örandringszirbctct om mer

igång gjordeprojektet komläget innanDet osäkra attutförare.ochadministratörertillheten:
nej. Menskulle bliutbildning ifall detmycket ettförläggainte ville resurserman

Majbritt Boström.underlättatvcrksamhetsmål arbetet.hadeutformade menargcmcnszimt
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gåringetarbetssättsina ärfinna roller ochtid. Att somförändringsarbeteAllt nyatar
snabbt.

sjävständigameddecentraliserattidigare arbetatredanBohuslandstinget harInom man- svårig-där harochmodellenkommuneninomsjukvårdsnämnden ny,och varhälso- men
Carlsson.berättar Astonvarit störst,ställaheterna att om

harprojektarbetctmedVinsterbesparingar.också krävtekonomiska läget harkärvaDet
modeller.minskarvilketförväg.i attutrymmettagits prova nyaut

och kommun-landstingetsfas medligger iintebudgetprocessprojektetsproblem ärEtt att
svårigheter.orsakarvilketens.

detMajbritt Boström,rekommendera, sägerintehalvårsskiftetprojekt i är attAtt starta- övergångsproblem.administrativadelinnebar en
årfått ytterligarehar1997,pågå till och med ettfrån börjanskulleProjektet manmen nu

sig.
årtvå innanså medfår räknaförändringsprocessersågäller härdetNär manstorapass- heltDctFolkesson.Hans ärsocialstyrelsen,utvärderarnaigång, en nysägerskutan är aven

fram.välfardsmodell växersom
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En process
kraftgersom

Skaraborg.alla, SödrabrukförDctfzuxsVerksamhet:

alla.finns brukförföreningenDeIdeellaHuvudman:

Mullsjö.Tidaholm. HaboochFalköping.Kommunernasamverkande
försäkringskassorna.länsarbetsnämndenarbetsförmedlingarna.parter:

organisationerna.sjukvården.och de fackligahälso-och

0515 109 73.Sture Höggrund. initiativtagare.Kontaktpersoner: -
40 83.0500Stig initiativtagare. 41Karlsson. -

arbetsförmedlingeni Falköping,Westh, chef förLars
865 00.0515 - kommunalråd.ordförandei styrelsen.Andersson.Lennart

0392 140OO.-

Bakgrund
de62 000 AvHabo bor totaltMullsjö ochFalköping, Tidaholm,I kommunerna personer.
grundarbetsgemenskapenstår fjärdedel utanför64 år16 och drygtmellan38 000 är ensom

förtidspension ellerlângtidssjukskrivning.arbetslöshet, annat.av
människor.i direkta bidrag till dessaungefär ntiljard kronor1993 betaladesUnder uten

betydligtkunna användasskulleallabruk förDet finns ettInom atttror pengarnaman
bättre sätt.

så fridförsörjning det ochhar sinmänniskor bara ärsamhälletDet finns i tro att omen- frånekonomiskt stödVillkoret förinitiativtagarna.Höggrund,fröjd, Sturesäger atten av
sysselsättningmeningsfullinte ha ärinte jobbar. Menmyndigheterna storär att enatt enman

hälsorisk.
Stig KarlssonkolleganHöggrund ochlandstingstjänstemanhadeSturetidUnder sin som

formuleraförst pensionärerde hadetidi Men detbristerna att ettsystemen. somvarsett
bidragsberoendepassivtutanförskapochalternativ inte byggdealternativ. Ett utansom

meningsfull sysselsättning,föregenvärde och lön
administrerartillför barafinns ju. Vi ingetArbetsuppgifter finns. Och nytt,pengarna-

Höggrund.Stureannorlunda, säger
kommuner harpolitiska enighetentotal.deninblandade kommunernadeI trots att trevar

inblandadeuppfattningen hos desocialdemokratisk. Den allmänaochmajoritetborgerlig varen
fortsatt hög.också arbetslösheten kommer attatt vara

Mål
förändrastår utanför arbetsmarknaden,hosförbättra hälsanMålet attär genomatt personersom

årPå tvåförmåga sin lön.bidrar tillefteraktivt lönearbcte där ochbidragsberoende till var en
ha skapats.jobbska 1000 nya
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gå smidigare. EttkansamverkansåMålet också regler.förändra myndigheternasär attatt
samhällsekonomin.effekterförändrat positivaväntas ävenmönster ge

Samverkande parter
förvaltningscheferfyra kommuner,kommunalråd från samtligaför föreningen sitterI styrelsen

ochlokala hälso-för denarbetsförmedling.från ochförsäkringskassa representantsamt en
från detochfinns med.folkbildningenochsjukvården. organisationernafackligaDe personen

håller på rekryteras.lokala näringslivet att
länsarbetsnämnden,landstinget,fått frånföreningen kommunerna.harEkonomiska resurser

arbetslivsfonden.folkhälsoinstitutet ochlänsstyrelsen

Genomförande
pågick tålmodigt arbetebildadesbruk för allaföreningen Det finns1994Fram till juni ettnär

för allamed paner.att
Vår kontaktförstalandstingstidcn.våra sedankontaktnätutnyttjadeVi var- området,folk isammankalladeberört sägeridén ochverkligen tändeförsäkringskassansom

Sture Höggrund.
myndigheter.samtligaspriddablandbristerinsikternaDet visade sig systemets varatt om

såg möjlighetochangreppssättarbetsförmedlingens sida söktefrån attVi ett nu en- våra arbetslösa harBlandAF-chef Lars Westh.Falköpingssamarbetamed kommunen, säger
sådanarbetsmarknadsåtgärdema.Genomalltså utanförstårersättning, ochfjärdedel ingen enen

med.dennakommerhär aktivitet även gruppen
blivande De hadeprocessledare.för 24tioveckorskursstartade1994l september en

Länsarbetsnämndensjukskrivna.ellerarbetslösavaritmålgruppen hade längeochrekryterats ur
Utbildningen betonadegenomfördealla den.hårdkursenkurskostnadema. Trotsförstod att var

också planeraunderifrån. tid ladesMycketkraften kommer attochdet ledarskapet attnya
kalkyleridéer,verksamheten, komma görafortsattaden etc.

återanvändningmångainom miljö,projekt,sinaprocessledamastartadejanuari 1995I egna
för möbler ochSecond handmänniskor.åtta-tio andraprojekt knötsTill varjeeller kultur.

projektgenomförts. Ettnågra idéerdatastugadansteatrar, ärhusgeråd, konsthantverk, som
kansliservice.medhjälpkanföreningarriktar sig till ortemas som

uppifrån dem.bedömerintressen.Ingenpå människornasIdéernabygger egna
gång, hurfår då vadgång månadenoch äriträffasstyrelsenVi i rapporter somomen- Lennart Anderssonordförandenberättarekonomiska läget,detengageradeochmånga ärsom

inteprojektenhåller dessutom ögakommunalråd Mullsjö. Viiockså ett attärsom
snedvriderkonkurrensen.

kom-Dagmar-medel.Rekryteringsstöd,påsar.flerahämtasekonomiskaDe resurserna ur
medanfrån föreningen.har lönProcessledamamedfonder ochmunalbidrag, mera.sponsorer,

lämnatsmiljoner kr harfemEU-ansökanredan har. Enbehåller bidrag deaktiva deövriga om
fått signaler.och positiva

1996.i januaribörjarför processledareEn kursny

Resultat
har anvisatâret.Arbetsförmedlingenförstafått sysselsättning under det208Totalt har personer

lO.sociulförvaliningnma36 ochförsäkringskassanflest, 143personer,
enligtför tidigt för.detresultatgång, Några vetenskapliga äri fullProcessen är men

nöjda.deltagarnamycketproccsslcdarnaär
deLennart Andersson. Avaktiva.deltar blir sägerdekonstateraVi kan att mersom- studera.Tre andrabörjatfått eller;trhctenfemsex andraprocessledarnaharutbildade process-

vinst.vilketidag.igen iirsjukpcnsioncradc, arbetartidigareledurc enmenvar
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forskare från frånHela följs Bergslagsgruppen Statens Institut förochprocessen av
Psykosocial Stockholm,Miljömedicin i etablerat lokal forskningsstation i Falköping.som en
De folkhälsanarbetet samhällsekonomiskaska följa utvärderaoch gäller deoch
effekterna. Som hjälp i forskningsarbetet har de antal hälsoobservatörcr, rekryterasett som ur

målgruppen för Det brukden tredje sektorn finns för alla kallas.som
också utomståendeProcessenkommer till godo de sociala projekten besöks-tgenom ex-

människor,besöker invandrare folk institutioner.och Andra projekt,grupper som ensamma
återanvändningen,bland ekonomisktredan tillskott till föreningen.annat ettger

ocksåhåller bildaDeltagarna förening för intressen.tillvarata sinaatt attegenen
i nedskämingstider dock inte det lättaste.Pengar är

svårt,Det finansieringen fortfarandehär med Sture Höggrund. Parterna bevakarär säger-
varandra hur mycket deoch det andra har Vi hoppas EU-medel tillsär gett.noga nu
myndigheternas hunnitsregelverk ändras.

Erfarenheter
En förutsättning för lyckas hittar eldsjälarna förakan driva och idéernaäratt att man som
vidare.

Vi i mycket ochstyrelsen engagerade, underlättarsak alla harär är atten annan som-
höga Träffas något så.positioner. vi och kommer så Förblir det underordnadöverens om en
tjänsteman svårare,eftersom måstehade varit han förankradet Lars Westh, AF.sägermer

långinitiativtagarna erfarenhetAtt hade och kunskap fungerar,hur samhällssystemetom
och inte ocksåminst kontaktnät, förmodligenbrett anledningarna till myndig-ärett atten av
heternavågat på. Den politiska enighetenhoppa förutsättning.är en annan

Man måste beredd lite kommunalrådreglema. Lennart Andersson.sägeratt tummavara-
Vi enskilda Ochtill den människan. cheferna Lösställer och detsäger:ser om upp ur

människornas så gårperspektiv. det.
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Smidighet
resultatgav

Stockholm.Rinkeby,samverkan.iMyndigheterVerksamhet: långtidsarbetslösa.förarbetsmarknadsprogramEtt

ochRinkebyiarbetsförmedlingenstadsdelsförvaltning.RinkebyHuvudmän:
försäkringskassa.länsStockholms

Samverkande
försäkringskassa.ocharbetsförmedlingKommun,parter:

32.9076108stadsdelschefbitr.Jutfelt.Dag -Kontaktpersoner: länsarbetsnämnden.byrådirektörBäckström.Hans
59.1062908 - 00.3179508arbetsförmedlingen.chef förLehtonen.Jukko -

Bakgrund
invandrar-medellerinvandrare personer9080invånare procentär000Rinkebys 14Av - högkonjunkturenunder varRedanspråksvaga.ochlågutbildadedem ärMångabakgrund. av ikommasvårare utdet attgjort ännuharlågkonjunktur1990-taletsocharbetslösheten hög. arbetsmark-ordinariedenutanförstårålderarbetsföriallatredjedelarbetslivet. En personerav

arbetslöshet.orsakenärsocialbidrag ävenomMånga levernaden.
år.80 dagarlandet överihögst pertidigareOhälsotalet var inom tarbetssättettraditionella exdettidigtinsågRinkeby attiMyndigheterna Dearbetslöshet.strukturellalångvarigadennagälldedeteffektivt närintesocialtjänsten var

effekt.någonförförerbjudas att gekundeåtgärder varsom effektivare.gåarbetetbordemyndighetsgränsernasamarbetaöverkundeiställetOm man kundefrigöraskulle somdubbelarbete resurserMinskatbliskulle större.åtgärderUtbudet av mellanrundgångmindreblidetskullearbetslösedenFöråtgärder.riktadeföranvändas
myndigheterna.

Mål
beroendepassivtär avtiddenbegränsa personinsatser enmed gemensammaMålet är att

arbetslöshetsundcrstöd.ellersjukpenningsocialbidrag,

Samverkande parter
arbetsför-ochförsäkringskassanlokaladcnstadsdelsförvaltning.RinkebydrivsProjektet av

Rinkeby.imedlingen stadsdels-frånadministratörerchef ochsocialsekreterare, trefembestår enPersonalen av arbetsfomtedlirtgcrt.frånoch 14försäkringskassanfrån personertvå handläggareforvaltningen,
ntyndighcirrespektiveavlönasanställdaAlla av
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Genomförande
När Myndigheter i samverkandrog igång i-.novemberAMS-stöttprojekt 1991ettsom var
strategin aktivautnyttja de samlade åtgärder. Detfanns för sigatt rörresurser som om
utbildning, praktik, arbetsträning,beredskapsarbete,ALU, stanaeget-bidrag med mera.

Alla jobbar i projektet i lokaler, och arbetet leds arlets-som gemensamma av
fönnedlingens chef.

Det övergripande för verksamheten har beståendeledningsgrupp cheferochansvaret en av
biträdandechefer för stadsdelsnämnden,försäkringskassanocharbetsförmedlingen.De träffs en
gång i månaden följeroch verksamheten målenoch hur uppfylls. Målen är mytketupp
konkreta; antal ungdomar ska igång, antal beredskapsarbetenx vara x etc.

Märker vi till exempel vi har färre ungdomar planerat kan vi direkt tilänatt attse-
fördela bitr. stadsdelschefDag Jutfelt.sägerom resurserna,

När projektet ingick bara tvåstartade från Stadsdelsförvaltningen och sju rånpersoner
arbetsförmedlingen, fann snabbt det behövdesfler. ldag jobbar 24 nedattmen man personer
Myndigheter i samverkan och projektet har pennanentats.

Arbetet uppdelat långtidsarbetslösa,är De ungdomar och övriga. Itomtre grupper:
jobbar personlen tillsammans myndighet, och istället för skick: degrupperna oavsett att

besvärliga fallen mellan sig sigsätter och fram lösning tillsammans.man ner resonerar en
fåFör folk i arbetslivet har tagit till del okonventionella lösningar.att ut man en

Stadsdelsförvaltningen har anställt 130arbetslösa sedanlånas tillut privata föreag.t ex som
Det kan förstås inte de konkurrerar. jobben hadeintemot,man reagera attmen anser-

funnits gåttinte vi in, Dag Jutfelt.sägerom
RinkebysAv åtgärd2500 arbetslösa 1164 iär hösten 1995. åtgärderAlla iär öljsutesom

två månader gårinnan tiden Då plan för fortsattagörs arbetsliv.upp ut. en ny personens
Myndigheter i har ocksåsamverkan lett till två godkändaEU-ansökningar. Den gå utena

ett företagarhotellöppna för invandrare.att
Vi intesvenskar anställer invandrare, och invandrare ofta ;måvet att att startar-

enmansföretag. Vår idéär hjälpa dem bli såochstörre anställa fler. Genonsättatt att att
hålla med lokaler och kontorspersonal hoppas det, Jutfelt.Dagsäger

kostnadenAv 10 miljoner stårkr EU för hälften.
Det andra projektet riktar sig till ungdomar i riskzonen idag bara driver föstaIrunt.som

omgången ska 32 mellan 18 och år få25 syssla någotmed de tycker intressant. :måIärunga
fyra-fem ska fåde körkort och lära sig folkrace,köra lära sigIT-grupper om tapersoner

utvecklingen, få filma eller spela teater.
Som handledare finns efter hand ska klara sig allt självständgt.vuxna men grupperna mer

Efter nio månader har de förhoppningsvis framtid till Arbetetskamötes.unga atten annan
riktigt. Teatergruppen kommer till exempel åkerledas regissör ochvara efteratt av en

projektet till Lissabon för spela pjäs engelska.att upp en

Resultat
Under 1993 genomförde högskolan i Växjö utredning de samhällsekonomiska vinneren av

projektet under 1992. Den visade 22 miljoner kr in. Ohälsotalethargettsom att sparats
sjunkit till cirka Någon73 dagar. ekonomisk uppföljning har inte gjorts.senare

deAv deltar någon åtgärdi får jobb14 marknaden efttråt,öppnapersoner som procent
siffror alla mycket nöjdaär med.som

-Jag fruktansvärt nöjd,är Hans byråchclpåsäger Bäckström. låittsarbctsnâindcnoch tidigare
bitr. chef arbetsförmedlingen. Vi har hållalyckats områdetstabilt lågkonjunkturentrots

fungerarArbetet mycket smidigare. Bcslutsvägarnahar kortnts och dubbclarbetct bota.är
De samladekunskaperna det åtgärdlättaregör hitta förär denrått arbctslösc.att att

RinkebyAtt är stadsdelsnämnd förtjänst. kunnaAttiir vissa beslut själven lChstor taen-
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inte behöva till Stockholms stad för allt har underlättat. Hans Bäckström.säger
fördel,En arbetsförmedlingens chef Jukko-Lehtonen de inblandadeärannan menar att

jobbarihöm sammageografiska område.parterna
finns arbctsfönnedling,Här försäkringskassekontor och socialförvaltning. Detetten en-

samordna tillkan maximalgör att nytta.man
Ett problem dock all pappershantering.är haAtt tillåterdataregister inteett gemensamt

måstelagen, så allt skötas manuellt.
Ett problem myndigheternas internaär strukturer.annat

våradet gäller socialarbetaresåNär har det inte riktigt jobb jobba medansetts ett attsom-
arbetsförmedlingen. Socialarbetamai projektet hamnadelängstned i den hierarkiska ordningen.

då flyttade såMen vi dem de anställda tekniska byrånär istället. och detatt rusningärav nu
för jobba här. Jutfelt.Dagsägeratt

Att det krävs smidighet jobba myndighetsgränseräver alla gårDetatt är överens inteom.
förläsa lagen handlar ochatt utan att ta.varann. om ge

Erfarenheter
Projektet fungerathar förväntan,över mellanspärrarna de olika myndigheternasmen
ansvarsområden och befogenheter hinder iär arbetet. Därför har Stockholms Stad underett
november 1995 ansökt till regeringen få driva projektet under huvudman, där allaattom en

läggs i påse.resurser en gemensam
Man vill bilda politisk ledningsgrupp med från stadsdelsnämnden,stadensen representanter

arbetsmarknads-och utbildningsnämnd, länsarbetsnämndenoch försäkringskassansstyrelse.
Gruppen skulle ha för arbetsmarknadspolitik, socialpolitik för arbetslösa och vissaansvar

sjukförsäkxingsfrâgor.
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Samarbete ger
motivation

Kal, Göteborg.ProjektProjekt:
långtidsarbetslösasvenskararbetsmarknadsprojektförEtt

invandrare.och

AMI Hisingen.Huvudman:

arbetsförmedlingar.AMI,Samverkande
Komvux.socialkontor ochparter

80.projektledare. 031 779 22Jukka Luukkonen, AMi,Kontaktpersoner: -
socialsekreterare,031 50 74 41.Eva Bondesson, -

031 779 22 80.Danielsson, handledare Komvux.Anna -

Bakgrund
i ganska hopplösHisingen Göteborg närlångtidsarbetslösaSituationen för de var

priori-arbetsförmedlingarnalättare för1990-talet. Detarbetslösheten i höjdensköt attvar
lågutbildade.ocharbetsmarknaden till exempel invandrarestod änmänniskor närmaretera som

vadindividuell hjälp vid jobbsökningbehov änMånga långtidsarbetslösahadede meravav
Över social-Projekt Kal80 deltagarna ierbjuda.arbetsförmedlingen kunde procent varav

bidragstagare.
arbetslösheten,för åtgärderinUnder fick länsarbetsnämnden1994 sättaatt motstora resurser

pådrivande.ochvilket projektgjorde attityden öppenmotatt varnya
på Götaverken blandneddragningar Volvo ochhade, efterKomvux Hisingen annat,

arbetsiöse. De hadegick vitalisera denundervisningarbetat fram metod för attutsomen
så detframtidsplaneringarbetslöse aktiv i sinsig denfunnit inriktar gavatt om man

förläsamycket ämne.ämneän attmer

Mål
utbildning, efterlångtidsarbetslösa ska jobb, ellerMålet Kalmed Projekt är att

sin framtid.tydlig handlingsplan förlämnar Kal ska ha20 veckor. Allakursens ensom
lösningenaktiva, kännadeltagarna och de skaprocessinriktadc arbetssättetDet gör attmer

själva inte hos samhället.framtid ligger hos dem ochför deras
småföretag jobbenMålet också mellan deltagarna och de därskapaär möten atttroratt-

projektledarevågar småföretagen nyanställningar,stöttningfinns. Med rätt satsa menar
AMI.Jukka Luukktvrten

Samverkande parter
frånfråningår syokortsulctttfont urbctskonsulettter AMIAF. Sju lärare ochl arbetsgruppen en

två delas sztttttlignfinns socialsekreterare vilkas kostnadermed.Hisingens Komvux samt :tv
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Hisingens socialkontor.
AMI Hisingen projektets huvudman.är

Genomförande
Hösten l994 träffades Jukka Eva Bondesson, socialtjänsten, och FelixLuukkonen,.AMl.

från förReinhard Komvux, diskutera upplägget.att
Innehålletnågot för långtidsarbetslösa invandrare. forrnadesRamen svenskarochgöraattvar

efter de sökandesbehov.
socialsekreterare innebarFör de inblandade lärare, arbctskonsulenter och arbetet denatt- -

arbetsuppgiften inte självklar längre. Nu alla delegna var var en av gruppen.
sig kring metod detDet mycket roligt jobba ihop även tog ettatt en gemensam omvar-

hitta Eva Bondesson.sin roll, berättartag att nya
projektet. påför Alla finns ställe vilketEn varvslokal byggdestom att passa sammaom

också i två mindreunderlättar kommunikationen. Personalstyrkandelade sig arbetslag.
Målgruppen år,deñnierades För med ska mellan 25 och 45kommaattnoggrant. man vara

Förhållandet liksom mellanoch behärska svenska. mellan invandrare och svenskar ochmän-
kvinnor femtiofemtio.ska helst vara-

från eller socialtjänst har projektetsNär remitteras arbetsförmedling arbets-en person
Därefter tvåkonsulenter först kartläggningssamtal. bjuds in till studiedagarett personen om

ocksåprojektet. får språknivån. fungerar i viktigt.där lärarna l-lur ärman gruppgrepp om
Efter det väljs ut.gruppen

vårenUnder 1995 genomförts med sammanlagt 130deltagare.har ZO-veckorskurscrtre
första går gruppkänslan och den socialaKursens veckor till aktiviteter stärker tränarsom

förmågan.
Efter försöker förklarahand för in arbetsmarknaden. hur den olikaut.man om sermer

på privatekonomisk rådgiv-branscher. krav flexibilitet Olika jobb-aktiviteter, ochsökaetc.
ingår också. många, både företag.ning Studiebesöken moderna och gamla och deltag-är

innehåll.frågor får till del kursensstor styraarnasegna
Några lektioner fasta handledare auktoriteter.med har inte. och lärarna är änämnen merman

Många fåttlågutbildade kanske just sparken efterinvandrarna och de svenskarnaav som-
års fåtjugo förstår arbetsmarknaden.Därför har de ingenarbete ställe, inte chans attsamma

jobb eftersom Luukkonen. Det det hjälperde inte hur de ska Jukka demärgöra, sägervet
med.

skriva meritlistorEn datasal tillgänglig sig hantera dator. och ansök-där deltagarna lärär en
ningshandlingar, användaInternet etc.

Efter femsex får långveckor kursdeltagarna börja söka praktikplats. Hur praktiken blir är
till den enskilde. Under praktikperioden jobbar samtidigt grupphandledarna medupp

arbetsgivaren för sånt måstede kan fortsatt i falltänka sig anställning, och vadatt se om som
kompletteras i utbildningsväg. Arbetskonsulenterna fyller information olikamed om
stödfomier.

tvåDe sista veckorna kursen individuella slutar skahandlingsplaner. Allagörs vetaav som
vill jobbavad de med, och hur ditvägen ut.scr

Resultat
Tre kurser med l30 hållitssammanlagt har hittills. resultatet lovande.och iirpersoner

fått22 har jobb eller Samhall.vantar-
håller9 att starta cgct.-

funnit51 har och rckommcntlcrzits utbildning nrhctc.H10-
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beredskapsarbete.ellerpraktikfonsätter2l-
AFellerAMlfortsätter10-

deltagandet.l7 avbröt-
Någraförmåga.själv-och sinsigochkickmänniskorna tronyhar enPedagogiken engett mån fortsattfår vissiochbehövtskullegått, andraveckorna20de -innanjobbfick -

stöttning.
flerblevinvandrareantaletpositiv,mycket ävenvaritharspråkutveckling ominvandrarnas

procent.70iönskatän grupperna tilliSvenskarnafunnits.inte varhar gruppernafrämlingsfientlighetmedproblemNågra- Reinhard.Felixberättarhjälpsamma,mycketsedanreserverade,början menen myndighets-jobbat övertackverksamtoch atteffektivt manvarevaritKalProjektAtt mer behovderasochstår styriKursdeltagarna centruminblandade överensalla om.ärgränserna
föristället tvärtinriktningen om.

kunskapenmedtaktiockså blivit att omstörreroller harvarandrasförståelse förPersonalens
områdenökat.varandras

Erfarenheter
lägreprioriteras ändetmyndigheter är myn-olikamellan attsamverkansprojektförRisken ett ocksåprojektetblirDärförneddragningar.gällerdetverksamhet, närordinäradighetens

allt.så vacklarbackarräckersårbarare det parternaatt aven- Luukkonen.Jukkaförståeliga skäl, sägerbudget,till sinkontorschef avVarje egenser- planering.medvetenstrategisktjag saknarMen en underslutadepå Komvux,rektornAF,ochAMlcheferna samtproblemEtt attvarannat hari teorin,positivaprojektet. De ärtill menkopplinginteharchefernavåren. De sammanya
svårareblikanpå, och det att resurser.tänkasina resultat att delstörrekommunen avfortsätta tarärkunnaska att enprojektetförförutsättningEn att-

Luukkonen.Jukkakostnaden,tror ochinblandade,allamedsamverkaniprojektet,utvärderakommerLänsarbetsnämnden att
EU-formellÅr bra görsresultatetEU-mål 3-ansökan. enformiresultatetredovisa av en

ansökan.
hinnerallaOmtilltagen.välbörinnanplaneringstiden starten varaerfarenhet ärEn attannan igång.projektet ärbättre närkommunikationenså flyterrolleri sinasigkänna nyatrygga

nöjda med.allapedagogikenärochUpplägget
Evaberättarför högt,deltagarnahossvenskkunskapkravenförkritikfickVi satteatt- svenska harinteoch kan manMålet ärju arbeteidag. manhelt rättkännsdetBondesson,men

jobb.chansingen att
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Samverkan

fler jobbgav
arbetsmarknadskontor.SAK. Stockholm.SödermalmsVerksamhet:

långtidsarbetslösa.förarbetsmarknadsprojektEtt

StockholmstadssocialförvaltningArbetsförmedlingenSödermalm.Huvudman:
arbetsmarknadsbyrån.och

arbetsmarknadsbyrån.Arbetsförmedling. socialtjänst ochSamverkande
parter:

86chef AF-Södermalm.08 615 2l.Ingemar Paulsson, bitrKontaktpersoner: -
08 615 86 88.Krister Mannert. socialsekreterare, -

Bakgrund
Mångainvånare inskrivna arbetsförmedlingen.120 000 000Södermalms cirka llärAv av

orsaken arbetslöshet.socialbidraglångtidsarbetslösalever ärde även om
förinsett beröringspunktema deBåde socialtjänst harinom arbetsförmedling och attman

mellan olika myndigheterna.många. Människor slussas debåda verksamheterna är utan att
någon förbättring inträffar.

nivåpå hög alla inblandadeligga kvararbetslöshetenkommer är överensAtt att om.en
lågutbildadelåglönejobben försvinner och de harhåller omstruktureras.Samhället att-

nivåer,långtidsarbetslösheten högaligger kvarsvårare Vi har redan märkthitta jobb. attatt
chef på arbetsförmedlingen Södennalm.bitrIngemar Paulsson,säger

frågorna:ställapå handläggning form. Genom1992 började planerna ta attgemensamen
så for samarbetevad diskuterades modellstår för problem Vemnu Vad harVar gör en

chefsnivå.fram

Mål
från olika insatserMålet människor slås arbetsmarknaden.Genom ska deförhindraär utatt att

marknaden.istället komma den öppnaut

Samverkande parter
arbetsmarknads-arbetsförmedlingen Södennalm, socialdistrikt 4 ochProjektet drivs samtav

byrån och jobb skyddadearbetsplatser Stockholm.alla beredskapsarbetenhanterarsom

Genomförande
arbctsmarknadsbyrånkonferenserutfonnadc cheferna arbelsfomicdlingen, ochUnder antalett

handlingsplan för samarbetekonkret skulle Blandsocialförvaltningen hur ett ut. annatsecn
från vardera organisation.många sökande skulle kommahur som

långtidsarbetslösa socialbidragstagare drogproblcm och dylikt.Målgruppen ärutan somvar
arbetsförmedlingen.inskrivna

5 l5-l387
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fyraarbetsförmedlare.tvåmedSAK,arbetsmarknadskontor.Södennalms1993 startade
deltid ocharbetspsykologarbetsmarknadsbyrån. enfråntvå ensocialsekreterare, personer iställe.påsamladpersonalprojektledare. All ettvar detoch hararbetetföljerhuvudmännenolikafrån decheferbeståendeEn styrgrupp av

övergripandeansvaret.
beredskaps-socialatillomvandlaskansocialbidragbeslutfattatkommunenEfter attomatt

ellerarbetsförmedlingenviaDe kom1993. varhöstendeltagarnaförstade emotarbeten, togs
frivilligt.varittidenhelaharDeltagandetfrån socialkontoren.remitterade

jobbsökar-olikaordnasperiodenhelaunderochhandläggare.fårinskrivneDen egenen
utplaceringen görsochprivata.60till averbjuds är procentarbetsplatseraktiviteter. De som

självringerarbetsgivaremånganågot problem,intearbetsplatserärfå ihandläggarna.Att tag
folk.vill haoch

från AMS-alltåtgärder,utbudettillgång helatillharsamverkan avTack manvare beredskaps-vanligaochsocialatillåtgärder.arbetsmarknadspolitiskaandraochutbildning
arbeten.

varitMannenKristersocialsekreterareökade. somsägerhandläggareMöjligheterna som- till exempelidagkanJaglärochvarandrasanvänder varann.från Vi ossavmed resurser.start.
ochhändelserveckansigenomförmöte attpersonalall gemensamtharVarje fredag ett

framtiden.införplanera
ochhanterlihaSAK. Attinskrivna g grupp500 enknapptårTvå efter år personerstarten

inskrivenärvarjelång tidHurgrundtanken.också i personingickmångaförininte ta kanskeandramedanjobbsökarkurs,insats.kortbaradel behöverEn envarierar. somen
beredskapsarbeten.såväl utbildningbehöver som

Krister Mannert.behov, sägerochefterlösningaranpassadeindividuellt ensVår varidé är- förhandlingsplansigmeddå deharhalvår, ochvarjeSAK enlämnarCirka 200 personer
framtid.sin

Resultat
marknadenjobb öppnaflerfår 20drag procenteffektiv. I personerVerksamheten är grova- FUB,Ulf Karlssonsamverkan. sägerverksamheterliknande utanmed andrajämfört
utvärderatsocialförvaltning.stadsStockholmUtvecklingsbyrån sominomochForsknings

1994.underarbetet
sigharinteutflugnademångahur varesomfått fram genom avhar attSiffrorna seman SAK.lämnatdemånaderefterarbetsmarknadsersättning attnågon tresocialbidrag eller

jämförelse-Hosmarknaden.jobb öppnadeltagarnafick 291994Under procent av
den-Målgruppen ärjobb.tiofick endastArbetsmarknadsbyråns deltagare, avengruppen, flersamverkanutredningen. gettärenligt attförklaringen.sannolikaoch densamma,

möjligheter.
Kristerdeltagarna,sägerförochjobbarbåde förvinsterharArbetssättet somossgett stora- för deOchmellanfolklängreinteskickarochremissförfarandet. oss.slipperViMannert.

tak.underhjälpallhafördel ettdetarbetslösaär attstoren
mycket.också uppskattatsharhandläggaresinhaAtt egen organisations-ochlednings-såvälfördjupais.myndighetsnivåer harallaSamarbetet

handläggarnivå.nivå som ViMannert.Kristerteamutveckling, sägeroch tidigarehabordeFast satsatmernog- mvndighetskulturcr.från olikasvårt kommaDet ärbehovet attefterhandmärkte stort.att var
ändå olika sätt.tolkarsak,sigMan mensammatror mena

Erfarenheter
vid kravochregelverk.olikaharMyndigheternaför samverkan.hinderfinns detFortfarande
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flexibilitet.krävsdetdärstrikt åtlydnad samverkansfonner,drabbasofta
MyndigheternasIngemar Paulsson,revinänkande AF.försvårar,ettDet finns sägersom- och service.förlegad vill ha tjänsterMedborgamaluckrasuppbyggnad delvis bordeochär upp.

frånfrån och dekommerSAK desvårighet jobbarEn för dem är statenatt somsom
samverkansprojekt.isjälvklaraheller likainteYrkesrollemaharolika avtal.kommunen är ett

gårdå med SAKhur detStadsdelsnämndenoch äriSödermalm delas1997kommer treatt upp
oklart.

ochblir allt knappareResursernaåtervände, Paulsson.Ingemarjag ingenMen sägerser-
situationen.för klaraalla medelmåsteanvändajag atttror man

SAK jan-jun 1995lämnadeför de 192Resultat personer som

I Arbete 35%

Skyddat 3%arbetea.
EI Utbildning 9%
DÅter AF 21%uu
.Åter soc.tjänst 6%
53°. 7%Till försäkringskassan50.0no0
E] Flyttade 3%

gavhörda 8%
äövrigt, igraviditet 8%t ex
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Fyra parter
helhetger en

Projekt: Finspångsprojektet.
Ett samverkansprojektmellan fyra paner.

Huvudmän: ÖstergötlandsFinspångskommun. läns allmäna försäkringskassa.
ÖstergötlandLandstingeti Östergötland.och länsarbetsnämndeni

samverkande Kommun. försäkringskassa.landsting, arbetsförmedlingoch
parter: arbetsmarknadsinstitutet.

Kontaktpersoner: Hans Lindberg. projektledareoch utvecklingschef. Finspångs
kommun.0122 850 00.-
Lena Johansson, teamledare,försäkringskassan,0122 235 04.-Mats Hasselrot, personal-och utvecklingschef inom hälso- och
sjukvården,0122 224 30.-

Bakgrund
Finspångsborna måupplever sig bättre sina jämnåriga.än De har mindre ångest och sover

två Östergötlandnätterna. Det visar enkäter landstingetgott iom gjorde 1991 och 1993.som
Ohälsotalet i Finspång lägre iär länetän helhet, 37,7 39,6 dagar.som mot

I Finspång finns två tillverkningsindustrierstora framgångsrikaär exportföretag.som
Arbetslösheten är lägre i riket, 9,2än iprocent september 1994.en procent

Vi har tryggheten i ha jobb, och har inte haft någraatt direkta kriser, Hanssäger-
Lindberg, projektledare och utvecklingschef kommunen.

Intresset för myndighetsmodeller har ökat i takt med insiktennya de nuvarandeattom
inte anpassade vårär till tid. Eftersomsystemen kommunen såpasslitenär 23 000 invånare- -så de berörda chefspersonemaväl bekantamedvar redan innan samverkansplanemavarann tog

form. Det gjorde idéerna snabbt fick fäste. Man fastnadeatt för Stenungsundsmodellen, men
ville såutöka den länsarbetsnämndenäven kunde ingå.att

Mål
Målet fördjupaär samverkan mellanatt myndigheterna så kvalitén på insatserna tillatt
invånarna blir bättre. samtidigt samhällsekonomiska vinster kanstorasom göras.

Samverkande parter
l ingårsamarbetet Finspångs kontmun. hiilso- och sjukvården i Finspång, Iänsarhctsniitnnden
med arbetsförmedling och ttrhetstnarknadsinstitutct. länets fiársakringskasszt.samt

Genomförande
När idéerna samverkan börjadekonkretiserasunder 1992om bildades två lin styrgruppgrupper.

med kotnmunalråtlet. försäkringskassans direktör liinsarbctsnätttittlstlirektörctt, chefen för

6 I5-l387
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riktlinjerdraskullearbetslivsfondför länetsdirektören uppsjukvården ochoch somhälso- - försäkrings-arbetsfönnedlingen,förlokala chefernamed deprojektgruppochoch ramar, en
socialchefen.sjukvårdenochhälso-kassan, samt

förunderlag, delsfå bättreför attförstudie. Delsgenomföra att ettbeslötStyrgruppen att en
skulleDessutomverksamheterna.målkonflikter mellan eninbyggdanågrafannsdetomse

resultatenframtidadebra mot.sådanstudie mätaattvara frånhämtadesuppfattningarinformation och1994. Data,undergenomfördesStudien
universitet,Linköpingslandstinget,yrkesinspektionen,arbetslivsfonden,försäkringskassan,

alkoholförsäljningsdata,företagshälsovården,läkemedelsdata,hälsoskyddskontoret,ochmiljö-
arbetsgivare.ochorganisationerfackliga

föråtgärdermed konkretaförslag attihopprojektgruppengrund skrev ettstudienMed som
utbildning.tillfrån bedömarteamalltgälldeDet gemensamsamarbetet.öka

folkhurtydligt överfram mönsterfall ficktypiskaantal ettkartlägga manGenom ettatt
mellanvandrakan systemen.

gissa detaldrig kunnathadeJag attLindberg.Hans varberättartydligt,väldigtblevDet- ochvidubbelarbete gör.också myckethur attupptäckteVihandladedetså mycket om.pengar
motsttidiga.faktisktibland äråtgärderna

långsiktigochkortsiktigmedtvå fronter.verkaför ensigbeslöt enStyrgruppen att
decemberIekonomiskadeihopgår lägga resurserna.planenlångsiktigastrategi. Den attut

in till1997från medochfyrpartssamverkanfå bedrivaansökanlämnades1995 attomen
regeringen.

samverkansidéernavisanågot ochigångsnabbt varattviktigtkändesdetEftersom att
bedömarteam.såstartadesriktigt ett

ochsocialsekreterareförsäkringskassan,från enhandläggareläkare, ensitterI teamet enen
fungerarteamledareingårarbetsfömtedlingenAMI. Dessutom somsomfrån enmedarbetare

beslutsfattare.ochmellanlänk team
ivalsattidigaremänniskor runtförlösningarhitta somförsökerGruppen gemensamt

medhaft kontaktoftasigvisatdetdärfyra attvalt personernaharMan ut gruppersystemen.
psykiska besvär,medrörelseorganen,iproblemmedMänniskormyndigheterna:flera av

invandrare.ochmissbrukare
inte detvilketobyråkratiskt. ärjobbauppdragetuttaladehar det attteammedlemVarje

följa.regelverksinaharmyndighetvarje atteftersomlättaste
förbivikommerpå Sekretessengått det.medhar genomtillremitterasAlla teametsom- Johansson,Lenasamtal, sägerocksåVi harfrånfullmaktskriftlig gemensammapersonen.en

försäkringskassan.frånteamledare
ocksågåruppbyggnad. Det attutfolkhälsoråd under selokaltärUtöver ettteamen

ochsnubblarinteså gamladensnöoväder tantendet ärnär attsandaAtthelheten. trottoarer
till allacykelhjälmardelaEllerlidande ochbåde utattlårbenshalsen pengar.bryter sparar

1996.underigång allvarkommaFolkhälsorådetberäknasförsteklassare.
rådetIarbetsmarknadsråd byggashållerfolkhälsorådet att upp.medParallellt ett

Ettarbetsskador.gällerexempeltilldetföretagarorganisationernärfack ochföretag,samverkar
behovharochi enhar annat avVerkstan ettonthar ryggenföretag sompersonen

överföring ske.Så kan envaktmästare.

Resultat
befolkningensbildheltäckandeochbredmycketinte barablevförstudien avResultatet enav tillMånga känneri hela kommunen.spredsockså samverkanidéernagjordeDenltälsa. att om

projektet.
högablevförväntningarnaochförändringverksamheten behovenijobbarDe avsersom- sjukvård-ochhiilso-utvecklingschef inompersonaL ochHasselrot.lvlatsgick sagerniir ut.
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fram väldigt konkret gjordeDet förslag i projektgruppen närtog styrgruppenen. var men
mångaabstraktionsplanet och dedet till så konkretaidéerna bort. Detsitt höjdes hartogsav

hade velat.gjort inte så mycket hänt somatt
Även så faktumförändringarna tid har baradet cheferna träffats gångde lokalaatttarom en

förståelseföri veckan varandrasrollergjort och fram.växtatt en samsyn
igång upplevs väldigtDet bedömarteam lyckat.satt somsom

fungerar harDet mycket Sedan september haftbra. 40-tal och vad jagett personer-
känner till de fördel, de slipper mellan Lena Johansson.sägerteamet runtser som en oss.

fyrpanssamverkanI den ansökan lämnats in till regeringen beslöt förststyrgruppensomom
ingå.sjukvården äldrevården.hela hälso- och skulle Men den politiska förankringenävenatt

såinte tillräcklig, det ströks igen.var

Erfarenheter
skulle förmodligen gått Finspångs-Om fler politiker hade snabbare.engagerats processen

drivits tjänstemän,projektet har huvudsakligen den enda politiska representantenav var
kommunalrådet. inblandade väl kommit gå såNär de hur borde tillvägaöverens om man
återstod vilket innebar gångpolitikerna igenom allt till.övertyga attatt en-

måste ha politiker kan bära idén, ändå nivånMan med det den politiskaärsom som-
fattas,besluten Mats Hasselrot.säger

Personkemin spelar roll och vikten lära känna varandras verksamheter kan inteattstor av
sig i förändringsarbetetunderskattas. känna förutsättning förAtt lyckas.ärtrygg atten menar

Hans Lindberg.
Finspångsprojektet hade nyckelpersoner inpåslutade vilket gjordetättoturen treatt varann,

någramånader.verksamheten understannadeatt av
vi funderar det demokratiska såDet perspektivet. I här liten kommun finnsöver ärnu en-

risken ovanför kommunen.det bildas HansLindberg.sägeratt ett organ
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Kommittédirektiv

Levnadsvillkor i storstadsområden

Dir 1995:35

Beslut vid regeringssammanträde den 16 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen S 1994:03 Levnadsvillkor i storstadsområden får nya
direktiv och skall arbeta kommitté med företrädare för de tresom en
storstadsområdena.

Kommittén skall ha till uppgift i dialog med berörda i områdenaatt
föreslå och initiera åtgärder syftar till skapa bättre förutsätt-attsom
ningar för bostadsområdena i storstäderna till olikadeatt ta vara

och möjligheter finns och kan användas för positivresurser som som en
utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdom med svåra

uppväxtförhållanden.

Kommittén skall för fullfölja sitt uppdrag bl.a.att

genomföra kartläggning de åtgärdsprogram och aktivi-andraen av-
inom framförallt social-, utbildnings- och arbetsmarknadsom-teter

rådena kan ha betydelse för positiv utveckling i de aktuellasom en
bostadsområdena,

lämna förslag till riktlinjer hur bostadsområdena bättre förän-
närvarande skall kunna till sina totala i formta vara resurser, av
myndighetsinsatser och ideella insatser, i samverkan och hinderutan

traditionella uppgiftsgränser,av
initiativ till och genomföra konkreta projekt med den angivnata-

inriktningen,
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föreslå behövliga förändringar lagteknisk, finansiell ochav-
och samverkanorganisatorisk för bättre samordningattnatur

uppnås.mellan olika myndigheter och samhällssektorer skall kunna

Bakgrund

Allmänt

i oktober med uppdragStorstadsutredningen tillkallades 1988 att

föreslå åtgärder förbättra livsmiljön och vidga deltagandet i detför att
ipolitiska livet däribland valdeltagandet storstäderna.-

avlämnade under åren underlags-Utredningen 1989-1990 tretton

segregation storstadsregionema SOUbl.a. Välfärd och irapporter,
Storstadsliv Rika möjligheter hårda1990:20, slutbetänkandetsamt -

villkor SOU 1990:36.

Utredningen konstaterade i storstadsområdenas minst attraktivaatt
överrepresenterade liksom arbetslösabostadsområden invandrarnavar

eller mindre utslagna frånoch pemianentpersoner som var mer
arbetsmarknaden.

många socialbidrag.dessa bostadsområden hushåll beroendeI avvar
iAndelen sådana hushåll ökade snabbare genomsnittligt regionerna.än

kvinnor medAndelen förtidspensionerade, ensamhushåll och ensamma
överrepresentationbarn hög. I dessa områden fanns också storvar en

hälsa. Sjukskrivningarna många.med dåligav personer var
Vårdkonsumtionen och dödligheten högre genomsnittet iänvar
regionerna i Sverige.

Utredningen föreslog åtgärder förvärvsfrekvensenolika för ökaatt
och for motverka fortsatt hög utslagning från arbetsmarknaden.att en

framgångsrika samarbets-Utredningen pekade olika exempel

projekt där personal från arbetsförmedling, försäkringskassa och

socialtjänst förändrade samarbetsformer kunnat effektivaregenom ge
individuellt stöd till olika hade svårighetergrupper av personer som
arbetsmarknaden.
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Storstadsutredningen framhöll förnyelse dessa storstads-att en av
områden förutsatte befolkningens medverkan och ökad samverkanen

sektorsgränsema. En social och kulturellöver förnyelse förutsatte

tillgång till olika vilket enligt utredningen redan fanns iresurser,
bostadsområdena i tillräcklig omfattning, i syrmerhet bostads-om
områdenas samlade kunde utnyttjas effektivare ökadresurser genom
samverkan huvudmannaskapsgränsema.över

Som uppföljning Storstadsutredningen beslutade regeringenen av
1990 under treårsperiod anslå miljoner10 kronor åratt en per ur
Allmänna arvsfonden till projekt för samordning insatser för utsattaav
ungdomar i bostadsområden med sociala problem där utbildnings-även
frågor berörts, det s.k. Plusprojektet. Projektet har pågått sedan år
1991. I april 1995 lärrmar de lokala utvärderama sina rapporter.En
samlad redovisning skall överlämnas till regeringen den 30senast
september 1995.

Ytterligare uppföljning Storstadsutredningen regeringenatten av var
i februari 1990 uppdrog Arbetsmarknadsstyrelsen ekonomisktatt
stödja antal samverkansprojekt inom vissa storstadsområdenett med
hög andel arbetslösa, socialbidragstagare och sjukskrivna. Sammanlagt
6 miljoner kr beviljades. Syftet med försöksverksamhetema attvar
vidareutveckla samverkan mellan i första hand arbetsfönned-

lingarbetsmarknadsinstitut, socialtjänst och försäkringskassa så deatt
berörda myndigheternas samlade insatser effektiviserades. En uttalad
ambition redan upparbetade samverkansfonner skulleatt kunnavar

eller inordnas i ordinarie verksamhet efterpermanentas försöks-
periodens slut.

Arbetsmarknadsstyrelsen slutredovisade uppdraget till Arbetsmark-

nadsdepartementet och Socialdepartementet den juni23 1993.
redovisningenI verksamheterna pekas på vissa faktorer krävsav som

for framgångsrik samverkan, bl.a. behov på ledningsnivå,en av samsyn
projektledarens strategiska roll, behov stödfunktioner i inlednings-av
skedet och tydlig ansvarsfördelning mellan olika yrkesfunlçtioner.en
Försöksverksamheten bidrog till många enskilda fick kortare tideratt
i arbetslöshet och sjukskrivning. Passivt bidragsberoende hade kunnat
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på förankring påmed aktiva åtgärder med inriktningersättas en
samverkansprojektenbidrog de olikaarbetsmarknaden. Sammantaget

utvecklas och inordnas i dentill former för samverkan kundeatt nya
verksamheten.ordinarie

pågick utvecklingsarbetet medStorstadsutredningenParallellt med

storstadsområden. Regeringenboendeservice, bl.a. isamordnad

miljoner kronor tillsammanlagtbeviljade under åren 1985-1990 100

Syftetför samordnad boendeservice.lokala utvecklingsarbeten103 var
funktionshindrade levamöjligheterna för äldre ochförbättra att ettatt

bättre samordningmöjligt i vanliga bostäderså normalt liv genomsom
bostadsområdena.ioffentliga, kommersiella och informella resurserav

erfarenheterna, konstaterarfått i utvärderaBoverket, uppdrag attsom
1994:3 samord-Samverkan i lokalsamhället Rapporti attrapporten

medboendesocialt instrumentnad boendeservice utvecklats till ett
visar ocksåmänniskor. Utvärderingenbetydelse för alla attgrupper av

gårsamverkan.ekonomiska besparingar Detdet går göraatt genom
och öka gemenskap ochvidare samverkan förbättra servicenatt genom

genomföra fysisk förnyelseinflytande för de boende och det går att
boendeservicedelega-sociala förtecken. Några de projektmed av som

från Boverket.också föremål för fömyelsebidragtionen stödde blev

tillfördelade Boverket miljoner kronorUnder tiden 1986 1989 155-
miljön i allmännyttiga bostadsföretag iförnyelse den fysiskaav

inrådanproblemområden. Stödet fördelades i utsträckningstor av
effekter bör tillvara.de boende. Erfarenheter stödets tasav

ocksådebattbok behandlasI arbetarrörelsens 90-talsprogrammet

i förslagbehovet förnya bostadsområdena storstäderna. Förutomattav
till förvaltningsfonnenframhållerövergång boende- ochom nya

hinder förförfattarna det viktigaste antagligen avlägsnaäratt att
så och arbetar imedborgarnas aktivitet, de boende deatt somegen

området får möjlighet utnyttja de redan existerandeatt resursernaen
önskemål och krav.dem och derassättett som passar

Även helai regeringsförklaringen den oktober 1994 betonas4 att
motverkasamhället måste mobiliseras för öka integrationen ochatt

berörda.segregationen i samhället. Alla områden betydelse Detärav
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gäller såväl arbets- och bostadsmarknaden, skolorna och kulturlivet
kommunerna och organisationerna.som

Socialstyrelsen har i Social 1994 pekat på den förändraderapport
arbetsmarknadssituationen framför allt har drabbat ungdomar,som
invandrare och ensamstående föräldrar. Man pekar också på ökadatt en
boendesegregation tänkbar följd deär årens samhälls-senasteen av
förändringar, såväl förändringar själva bostadsmarknadenrörsom som
den ökande arbetslösheten, tilltagande ekonomisk knapphet blanden
hushållen och den ökande flyktinginvandringen. Man framhåller vidare

det finns anledning skillnadernaatt mellan attraktivaatt ochanta att
icke attraktiva bostadsområden i storstadsregionema kommer ökaatt
ytterligare i framtiden. klassiskaDe boendesociala problemen -
trångboddhet och omodema bostäder har lämnat plats för andra som-
i stället handlar människors miljö i bostadens omedelbara närhet.om

Inom skolan finns signaler tyder på språkktmskapema iattsom
svenska hos många invandrare oroväckande låga ochär tenderar att
sjunka. I de invandrartäta områdena med få svenska elever skapas en
språkmiljö i och utanför skolan, försvårar språkinlärningen ochsom ger
för få naturliga tillfällen använda det svenska språket.att Flera
undersökningar visar också många invandrare, har varitatt vuxna som
länge i Sverige, har alltför dåliga språkfärdigheter för komma påatt
arbetsmarknaden.

7 l5-l387
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och ungdomBarn

beskrivauppdragSocialstyrelsen iregeringenseptember 1992 attI gav
fömyelsearbete ochanledning detmedvillkorutvecklingen barns avav

landsting.ochi kommunerpågårbesparingarde som
villkor ii Bamsuppdragethar redovisatSocialstyrelsen rapporten

1994:4. Ioch utvärderarföljerSocialstyrelsenförändringstider upp
årenbesparingar underkommunernasredovisas bl.a. attrapporten

tillriktasverksamheterinågotväntades blioch 19941993 större som
verksamheten 7kommunalatotalai den procentochbarn änunga

storstadsre-ibesparingarnaSpecielltprocent.jämfört med 6 stora var
inomkostnadsminskningarmedkommunernaräknargionema. Där

genomsnitti 9ungdomsverksarnheteroch procent.barn-
storstäderialla baminteemellertid slutsatsendrarSocialstyrelsen att

för församlingarråkarisk ängenerellt löperoch förorter större att ut
finnsstorstadsregionemadet ii ställetSkäletbarn i landet.andra är att

invandrare,koncentrationhögdelområden medbarnrikaantalett av
problem.psykosocialamedmänniskorochekonomiskt gruppersvaga

uppmärksammaåtersärskilda skäldetSocialstyrelsen finnsEnligt att
där.behövsvilka åtgärderochbostadsområdendessa överväga som

negativademycket förtalarSocialstyrelsenEnligt att
förutsätt-förstärksområdeni sådanautvecklingstendensema attsamt

särlösningarindividuellabarnen med ärkompenseraförningarna att
områden.i dessasämre

Invandrarfrågor

invandrarpolitikenförKommitténtillkalladenyligenDen översyn av
i invandrartätasärskilda åtgärderbla.130 skalldir. 1994: överväga

eventuellaochbakomdrivkrafternaoch analyserabostadsområden

till vissa kommunerinvandringenkoncentrationenolägenheter med av
motverkas.kansådana olägenheterhurövervägasamt

Bostadspolitik
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Den regeringen nyligen beslutade utredningen för översynav av
bostadspolitiken dir. l995:20skall bred bostads-göra översynen av
politiken. I direktiven för utredningen framhålls att en segrega-
tionsprocess tillåts tillräckligt långt lätt blir självgående.som
Bristande känsla samhörighet övergår i främlingskap, otrygghet ochav
oförståelse inför dem upplevs tillhöra de andra. Direktivensom
konstaterar, det ligger framför säkra goda bostäderatt är att attsom oss

tillgängliga för alla på sådant integrationenär främjas ochsätt att
ekonomisk, etnisk eller social segregation motverkas desamt att ge
boende möjligheter utveckla sina områden sådantatt sättett att
boendemiljön fungerar väl och boendet berikas.

En kommitténs uppgifter vilka bostadspolitiskaär övervägaattav
medel kommunerna behöver för motverka segregation och ökaattsom
valfriheten i boendet. Kommittén skall också utvärdera gällandenu
regler för stöd till ombyggnad och andra förbättringsåtgärder inom

bostadsområden med särskilda problem och stödet tillöverväga om
dessa områden bör utformning stöd för ombyggnad iänges en annan
allmänhet.

Skolan

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla kommitté med uppdrag atten
belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och

ungdom och föreslå åtgärder för stimulera den pedagogiskaatt
utvecklingen dir. 1995: 19. Enligt sina direktiv skall kommittén bl.a.

på vilket skolanöverväga kan till det faktumsätt vårtta attvara sam-
hälle mångkulturellt och detär använda i sitt arbete. Ensom en resurs

uppgift eventuella åtgärderär detöverväga gälleratt närannan
inflytande för elever och föräldrar.

Samverkan på nivålokal

Människor med position i samhället har ofta behoven svag av
samhällets välfärdsinsatser. Ansvaret för olika stödinsatser oftaär
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hälso- ochSocialtjänsten, skolan,många olika huvudmän.spridda på

olikaarbetsförmedlingen exempelsjukvården, försäkringskassan, är
Bristandeviktiga uppgifter i sammanhanget.huvudmän harsom

iblandblir ineffektiva ochinte sällan insatsernasamverkan medför att
varandra.till och med motverkar

myndighetersamverkan med andraSocialtjänstens

stärkerutformas så debistånd skallSocialtjänstens olika former attav
Ävensjälvständigt liv.möjligheter levaden enskildes att ett om

ihandlingsalternativbrett registersocialtjänsten förfogar över ett av
situationer detistödja och hjälpa människorarbetet med ärutsattaatt

förövriga harsamverkar medbetydelsestor att ansvarsommanav
med stödjainom välfärdspolitiken. I arbetetandra områden att grupper

krävshävda sig arbetsmarknadenhar besvärligtdet attextrasom
arbetaroch myndigheterarbetsförmedlingen andrasamarbete med som

Särskilt viktiga åtgärderrehabiliteringsfrågor.med är attsom avser
tillarbetsmarknaden. Rättenhjälpa ungdomar eller invandrare

arbetslös underi Sverige. Attarbete måste alla medborgare varaavse
skaparsituationperiod försätter människor ilängre en somen

riskerar skapauppgivenhet och passivitet permanentatt ettsamt
ochmellan skolan, barnomsorgenbidragsberoende. samarbeteEtt nära

utslagningsprocesshotandeövrig socialtjänst kan innebära att en
höjaroll förtidigt skede. Utbildning spelari stor attstoppas ett en

förutsätt-arbetsmarknaden och ökaindividens attraktionskraft

ochgymnasieskolani övrigt. Bådeningarna för aktivt liv ävenett
utbildningen.möjligheter individanpassakomvux har bättre attnumera

avståndet mellan skolanperspektiv viktigt överbryggaDet i dessaär att
verksamhet.och kommunalannan

och skolaSamverkan mellan barnomsorg

uppgifter,till fri nämndorganisation för socialtjänstensDe möjligheter

utveckling ihar lett tillgäller sedan den januari 1992,lsom en
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kommunerna med bam- och ungdomsnämnder, där helagemensamma
eller delar barnomsorgen samordnas med skolan. Integration mellanav
skola och skolbarnsomsorg har inneburit effektivare resursutnyttjan-ett
de lokaler och personal. Samtidigt har utvecklingen gått mot attav
öppethållandet inom barnomsorgen har minskat och verk-öppna
samheter lagts ned.

Barn och ungdomar behöver förebilder. Frånvaron imänvuxna av
många barns vardag har allt kommit uppmärksammas.utsatta attmer
De samordningsvinster har erhållits integrationen mellansom genom
skola och barnomsorg, fritid och kultur, skulle kunna utnyttjas genom

differentierad, lokalt anpassad resurstilldelning och atten mer genom
också områdesbaserade fritidsverksamheter utvecklas medöppnamer
brukarinflytande från föräldrar, personal och andra boende.

Finansiell samverkan mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård

och socialtjänst

Sedan den januari pågårl 1993 fem lokala försök med finansiell

samordning mellan hälso- och sjukvården och socialförsäkring enligt

lagen 1992:863 lokal försöksverksamhet med finansiell samord-om
ning mellan socialförsäkring hälso-och och sjukvård. Syftet med denna

försöksverksamhet skapa incitament inom förär respek-att systemen
tive område för de skall utnyttjas på bästaatt gemensamma resurserna

så medborgarna får bättre vård ochsätt service samtidigtatt som
samhällets totala kostnader minskar.

Sjukvårdshuvudmarmen för hälso- och sjukvård,utöver ansvaretges,
i försöksområde täcka kostnader för sjukpenning ochett att ettansvar

rehabiliteringsersätming enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
ÄvenAF L lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF.samt om

medel avsedda för yrkesinriktade rehabiliteringstjänsterär kansom
ingå i verksamheten. Försöksverksamheten ingår i samlad strategien
för minska ohälsa, befrämja rehabilitering ochatt begränsa
socialförsäkringsutgiftema. Genom möjligheten lokalt kunnaatt
använda de samlade för sjukförsäkring och sjukvård ettresurserna
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lokalamellan olikaförutsättningar till samarbetefriare bättresätt, ges
och snabbare rehabilitering.till effektivareledersomorgan

har tagitsöverbrygga sektorsgränserYtterligare försteg att genom
för social-det möjligtSFS 1994:566försökslag även görsomen

Även huvudsyf-härförsöksverksamhet.medverka i lokaltjänsten äratt
ochhuvudmänsamverkan mellan berördatet att genomgenom
effektivite-samladeekonomiska öka densamordning de resursernaav

verksamhet isådannärvarande pågåri versamhetema. Förten
Stenungsunds kommun.

Uppdraget

Allmänt

storstadsregionema kännetecknasbostadsområden i främstMånga av
samhälletsberoendeandra hålli högre gradinvånarna än äratt av

i fonnekonomiskainnebär betydandestöd och service. Det att resurser
socialbidragochsocialförsäkringsersättningararbetsmarknadsstöd,av

fritids-skolan, polisen,områden. Socialtjänsten,i anspråk i dessatas
organisationerenskildafolkrörelser,kulturförvaltningama liksomoch

för skapa brabetydande insatseroch andra uppväxt-gör attgrupper
för barn ochmeningsfulla fritidsaktiviteterförhållanden och unga.

högområdenatenderar mångadettaTrots att utarmas genomav
ungdomskriminalitet,flyttningsbenägenhet, ökadarbetslöshet, stor

mellanMotsättningarproblem.drogmissbruk och andra sociala

etniskakonflikter medområden ofta formenmänniskorna i dessa tar av
olika be-spärmingarna mellanvilket bidrar till ökaförtecken, att

stöd-ekonomiskainom offentligaNedskämingarfolkningsgrupper.

familjer,särskilt hårtservice drabbar samtidigtoch offentligsystem
kanoch skattesystemeni sådana områden. Bidrags-bam och ungdomar

och detbidragsberoendenmarginaleffekter skaparvidare ha görsom
sigskall försörjamålet så många möjligtsvårare uppnåatt att som

arbete.eget
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Punktvisa nedskärningar och striktare regeltillämpning inom deen
olika för riskerarstödsystemen sig leda till ökad rundvandringattvar
mellan olika myndigheter och andra instanser till ökad passivise-och

Åtgärderring i stället för för samhällsinsatsema skallmotsatsen. att
fungera bättre tillsammans viktigasteangelägna. Det allraär är att en
utveckling kan minska särskilda stödåtgärderberoendet kansom av
komma igång.

Även det genomförts vissa förändringar befintliga regelsystemom av
kan det fortfarande finnas organisatoriska, finansiella eller lagtekniska

hinder för samarbete till stöd för förbättra levnadsvillko-bredareett att
framför allt för Samverkan behövs individuellutsattaren grupper.

nivå för möjliggöra tillträde till arbetsmarknadenatt att en person ges
och den övriga sarnhällsgemenskapen. det behövs ocksåMen en
omrädesbaserad samverkan efter samordna de samladesträvar attsom

för lokalsamhällets behov upprustning dent.ex.resurserna av av
fysiska närmiljön, bostäderna, lekrniljön, det kulturella utbudet och

övrig fritidsverksamhet och tillgång till den service finns inomav som
för social- och arbetsmarknadspolitiken.ramen

Det finns i dag intresse och hög beredskap olikainomett stort en sam-
hällssektorer för hjälpa de boende och kommunerna lösaatt att
segregations- och utslagningsproblemen i bostadsområdena i storstads-

regionerna.

Uppgifter

En särskild kommitté företrädaremed för de storstäderna tillkallas.tre
Kommitténs huvuduppgift skall i dialog med berörda iattvara
områdena föreslå och initiera åtgärder syftar till skapa bättreattsom
förutsättningar for de berörda bostadsområdena till olikadeatt ta vara

och möjligheter finns och kan föranvändas positivresurser som som en
utveckling. Kommitténs överväganden skall särskilt sikte på deta

bland barn och ungdom på grund svåra uppväxtvillkorgrupper som av
eller svårigheter få tillträde till arbetsmarknaden riskerar fåatt att en
dålig i livet.start
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Kommittén skall kartläggning de åtgärdsprogram ochgöra en av
andra aktiviteter inom framför allt social- och arbetsmarknadsområdena

riktar sig till storstadsområdena och kommittén bedömer hasom som
betydelse för positivt förändringsarbete. Kartläggningen skallett
omfatta såväl statliga insatser regionala och lokala insatsersom av
olika slag med denna inriktning. kartläggningEn bör också genomföras

internationella erfarenheter olika projekt genomförts medav av som
syfte angripa storstadsproblem.att

Frågor hur polisens insatser och åtgärderandra kriminalitetmotom
skall utformas faller i huvudsak utanför kommitténs uppgifter. I

kartläggningsarbetet bör kommittén dock del det arbeteta av som
BRÅBrottsförebyggande rådet regeringens uppdrag utför som

underlag for nationellt brottsförebyggande Kommittén börett program.
del det arbete utförs i Trygghetsutredningen Juäven ta av som

1993:05 liksom det arbete pågår inom polisen medav som nu
inriktning polisens verksamhet skall bli problemorienteradatt mera

Ävenoch organisatoriskt utföras bl.a. i form närpolisverksamhet.av
den utredning regeringen aviserat medborgarnas delaktighetsom om
och inflytande i samhällsutvecklingen kommitténsberör arbete.

Kommittén skall lämna förslag till riktlinjer hur de aktuella

bostadsområdena bättre för närvarande skall till sina totalaän ta vara
och hur myndigheternas kompetens och medel kan utnyttjasresurser

särskilda samverkansprojekt- hindergemensamt- t.ex. utangenom av
traditionella uppgiftsgränser. Det viktigt i detta sammanhangär att
också beakta de inte minst i form ett stortresurser, av engagemang,

finns i det lokala förenings- och organisationslivet. dettalsom
avseende bör kommittén fästa blicken inte bara det traditionella

föreningslivet också alternativa gruppbildningar och träffpunk-utan
inom bostadsområdena.ter

Om det skulle visa sig regelsystem och organisatoriska företeelseratt
olika slag lägger hinder i för effektiv och ändamålsenligvägenav en

samverkan, skall kommittén föreslå behövliga förändringar.
Som viktigt led i arbetet skall kommittén själv initiativ till ochett ta

genomföra eller stödja konkreta projekt med den angivna inrikt-ovan
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ningen. I detta sammanhang bör regeringennoteras underatt
Arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel särskilda medel föravsatt
insatser för invandrare i storstadsområden. När det gäller utvecklings-
och försöksverksamhet för barn och ungdomar finns dessutom
möjlighet för ideella organisationer söka medel Allmännaatt ur
arvsfonden. Möjligheten dra Europeiskaatt unionensnytta av program,
nätverk och fonder bör härvid också undersökas.

Kommittén skall oförhindrad fortlöpande under utredningsar-attvara
betet föreslå sådana förändringar lagteknisk, finansiell och organisa-av
torisk behövs dels förnatur olika projekt skall kunnaattsom ge-
nomföras och dels för uppnå förbättrade möjligheteratt till samordning
och samverkan mellan de totala insatser dom olika myndigheter och
organisationer gör.

Tidsramar samrådoch

Kommittén skall den oktoberl 1995senast redovisa behovet av
åtgärder behöver vidtas för nå den samordning ochattsom samverkan

beskrivits Resultatet det samladesom utredningsarbetet skallovan. av
redovisas den juliI 1997.senast

Kommittén skall samråda med berörda myndigheter, kommuner och
organisationer med Kommittén församt invandrarpolitikenöversyn av
dir. 1994: 130 och med Utredningen för bostadspolitikenöversyn av
dir. 1995:20.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare redovisning regionalpolitiskaom av
konsekvenser dir. 1992:50, offentliga åtagandenprövaatt dir.om
1994:23 och jämställdheten mellan könen dir. 1994:124.om
Kommitténs förslag skall kostnadsneutrala såväl för den statligavara

sektorn för den samlade offentliga sektorn.som
Dessa direktiv de vid regeringssammanträdeersätter den juni23 1994

beslutade direktiven Levnadsvillkor i storstadsområden dir. 1994:68.

Socialdepartementet
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Kommitttédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén S 1995:01
levnadsvillkor i storstadsområdenom

Dir 1995: 108

Beslut vid regeringssammanträde den 13 juli 1995

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén S 1995:01 levnadsvillkor i storstadsområden får iom
särskilt uppdrag utarbeta förslag till svensktatt förprogram gemen-
skapsinitiativet URBAN, syftar till finna lösningar påattsom
sociala problem i storstadsornråden.

Kommitténs nuvarande uppdrag

Den 16 1995 beslutade regeringen dir. 1995:35 Utred-mars att
ningen levnadsvillkor i storstadsområden skall arbetaom som en
kommitté med företrädare for de storstadsområdena.tre

Kommitténs uppgift i dialogär med berörda föreslåatt och initiera
åtgärder syftar till skapa bättre förutsättningaratt för isom att
bostadsområdena i storstadskommunema till de olikata vara resur-

och möjligheter finns och kan användas förser positivsom som en
utveckling, särskilt vad beträffar bam och ungdom med svåra
uppväxtförhållanden.

Kommittén skall för fullfölja sitt uppdrag bl.a.att
genomföra kartläggning de åtgärdsprogram och andraen av-

aktiviteter inom framför allt social-, utbildnings- och arbets-
marknadsområdena kan ha betydelse för positiv utveckling isom en
de aktuella bostadsområdena,

lämna förslag till riktlinjer för hur bostadsområdena bättre förän-
närvarande skall kunna till sina totalata i formvara resurser, av
myndighetsinsatser och ideella insatser, i samverkan och hinderutan

traditionella uppgiftsgränser,av
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angivnaprojekt med denkonkretagenomföratill ochinitiativta-
inriktningen,

finansiell ochlagteknisk,förändringarbehövligaföreslå av-
samverkan mellanochsamordningför bättreorganisatorisk attnatur

uppnås.kunnamyndigheter skallolika

Gemenskapsinitiativ

fastslåsEuropeiska unionenSverige ochmedlemsavtalet mellanl
strukturfondemaSverigetillfallaskallmycket medelhurbl.a. ursom

reglermed gällandeöverensstämmelselperioden 1995-1999.under
svenskatotaladetniofonder skalldessaför procent av

förecumiljonerl27,8strukturfondsbeloppet avsättas gemen-
EG-kommissionenbeslutadeapril 1995skapsinitiativ. Den 4 om

initiativ, bl.a.olikafördelning mellanbeloppets att
skallkronormiljonermotsvarande 30 avsättasmiljoner3,37 caecu,

URBAN.gemenskapsinitiativettill
lösningarfinnatillsyftarGemenskapsinitiativet URBAN att

ochstödja socialastorstadsornrådenproblem isociala attgenom
och serviceinfrastrukturförnyelseekonomiska åtgärdsprogram, av

fler-stöds börProjektförbättringar.miljömässigasamt varasom
erfarenheternasåförebilderanvändasoch kunnaåriga att avsom

Projektområden.liknande äranvändas i andrakanprojekten avsom
strategi priori-långsiktigdelarinnovativ karaktär utgörsamt av en

teras.
meddelasmaj 1995kommissionen den 18skrivelse frånl att

skallnämnda datum,frånmånader, räknatfyraSverige inom ut-
förslag tillöverlämnageneraldirektoratansvarigttillarbeta och

initiativ.för respektiveprogram

särskilda uppdragetDet

svenskttillutforma förslagfär i uppdragKommittén ettatt
börföreslås iprojektAntaletURBAN-program. programmetsom

fåtal.till ellerbegränsas ettett
gäller förriktlinjermed deenlighetskall utarbetas iFörslaget som

övervakninggenomförande ochframgå hurbl.a. skall detinitiativet,
framgå hurdet förslagetVidare skallskall ske.programmet avav
ochkommunalastatliga,medfinansieringennationelladen

medel skall ordnas.landstingskommunala
medpågående arbetetbeakta detkommitténarbetet börI att ut-
Sverigesbrottsförebyggandenationelltarbeta samtett program
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initiativ inom Europeiska unionen åtgärder det brottsföre-om
byggande området.

Tidsramar och samråd

Det särskilda uppdrag kommittén härmed får skall redovisas tillsom
Arbetsmarknadsdepartementet den 7 september 1995.senast

Vad gäller utfornmingen genomförande- och övervaknings-av
organisation skall kommittén samråda med Närings- och teknikut-
vecklingsverket.

Socialdepartementet
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Reglering sekretessav

Offentlighetsprincipen

råderI Sverige den s.k. offentlighetsprincipen. Denna princip är
gammal hävd. Principen innebär frihet för allmänheten tillav en

insyn i offentlig verksamhet. det liggerI bl.a. delrätt att taen av
myndigheters allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen gäller också för myndigheter. En
myndighet såledeshar i princip till fri insyn irätt en annan
myndighets angelägenheter.

Offentlighetsprincipen gäller inte begränsningar. Bl.a.utan är
vissa myndigheternas handlingar hemliga. Offentliga ñmk-av
tionärer också underkastadeär tystnadsplikt. Genom sekretess-
lagen från bestäms1980 förutsättningarna under vilka hand-
lingar kan hemlighållas och tystnadsplikt råder. denna lagI

uttryckligen sekretess också råder mellan myndig-attanges
heter.

Sekretess råder emellertid inte endast mellan myndigheter.
Sekretessen gäller i förhållandet mellanäven olika verksam-
hetsgrenar inom myndighet, de betraktanär är attsamma som
självständiga i förhållande till varandra.

Utgångspunkten alltså fri tillgänglighetär till uppgifter.en
Sekretesslagen inskränker denna möjlighet. Sekretessen gäller
emellertid med olika styrka från verksamhetsområde till
verksamhetsområde. Inom socialtjänsten rådert.ex. strängen
sekretess. Sekretessen inte lika inom socialförsäkrings-är sträng
området. alltsåDet allmänt lättare förär socialtjänstensett att

uppgifter från försäkringskassan viceän versa.
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tillfåruppgifter lämnasalltidhindrar intesekretess utMen att
sekretesslagenregler ifinns görmyndigheter. Detandra som

frånuppgifterlämnafall kunnai vissamöjligtdet ut enatt
sekretess-uppgifternatill ärmyndighet även omannanen

belagda.

myndig-mellanuppgifter lämnassekretessbelagdaVidare kan
så sker.tillsamtyckerenskildedenheter attom

sekretesslagen.genomgångkortfattadföljandedetI görs aven

Sekretesslagen

med hänsynsekretesskapitelinnehållerSekretesslagen ett om
Härmedförhållanden.personligaenskildsskyddet fortillfrämst

bl.a.gäller förvilka kravregleraskapitel Där somavses
socialför-socialtjänsten,sjukvården,ochinom hälso-sekretess

skolan.inomverksamhetelevvårdandesäkringsområdet och
varierar.Kraven

socialförsäkrings-lika högintesekretessPresumtionen for är
delarvissaområdena.övriga Inomområdet inom de avsom

nivåsekretesskravenligger dockverksamhetskolans samma
socialförsäkringsområdet.inomsom

huvudregeln sekre-sjukvården enligtgällerochhälso-Inom
personligahälsotillstånd andraellerenskildsuppgiftfortess om
röjasuppgiften kanstår klartinteförhållanden det utanattom

innebärnärstående lider Deteller honomenskildedenatt men.
talar härfårinte lämnas Manuppgifterpresumtion for ut.atten

skaderekvisit.omväntettom

huvudregeln sekretessenligtområde gällerPå socialtjänstens
ochdet inte,förhållandenenskilds personligafor uppgift omom

sjuk-ochinom hälso-uttryckssättanvändshär somsamma
denröjasstår uppgiften kanklartvården, det attutanatt

alltsågällernärstående lider Härenskilde eller honom men.
skall lämnasuppgifter inteockså presumtion för ut.atten
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Även det finns bestämmelser i socialtjänstlagenom tarsom
direkt sikte socialtjänstens samverkan med andra finns det i
lagstiftningen olika legala begränsningar det gällernär sam-
verkan individnivå. begränsningarDessa har i huvudsak sin
grund i de Sekretessregler gäller inom socialtjänsten liksomsom
hos många de myndigheter aktuella för sådanärav som en
samverkan. finns därförDet anledning undersöka denärmareatt
hinder för samarbete individnivå beror sekretessla-som

bestämmelser.gens

Ett hinder för samverkan kan de olikaannat organisa-vara
toxiska strukturer socialtjänsten och dess potentiellasom samar-
betspartners uppvisar och bla. sammanhänger med attsom
verksamheterna grundar sig olika lagar och dessutom ofta
bedrivs skilda huvudmän. Av intresse i sammanhangetav är
därför undersöka vilka hinder kan finnas iatt lagstiftningensom

lokal nivå etablera fast samarbetemot att mellanett mera
socialtjänsten och verksamheter med andra huvudmän.

Inom socialtjänsten gäller stark sekretess for uppgift om
enskilds personliga förhållanden. Sålunda gäller sekretess för
sådana uppgifter, det inte står klart uppgiften kan röjasattom

för den enskilde någonellerutan honom närstående.men

Begreppet har vid betydelse i detta sammanhang. Vidmen en
bedömningen vad i det särskilda falletär skallav som men man
utgå från den enskildes upplevelse. räckerDet i principegen att
den enskilde tycker det obehagligtär uppgiftatt att en om
honom lämnas ut.

Med socialtjänst förstås all verksamhet bedrivs enligtsom
socialtjänstlagen den särskilda lagstiftningen vårdsamt om av

och missbrukare samtycke. Till socialtjänst räknasutanunga av
också verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Vidare jäm-
ställs med socialtjänst ärenden bistånd asylsökande ochom
andra utlänningar, ärenden introduktionsersättning förom
flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden tillstånd tillom
riksfardtjänst eller till parkering för rörelsehindrade samt
verksamhet enligt lagstiftningen stöd och service till vissaom
funktionshindrade.

8 15-1387
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socialindividinriktadallgäller inomSocialtjänstsekretess
hand-omfattarbedriver.socialnämnden Denverksamhet som

verksamhet,uppsökandeövrigt gälleruppgifter ilingar och som
vårdhandikappomsorg,äldre- ochhemhjälp ochsocial annan

landstingskommunalaochkommunalabehandling vidoch
behandlingshemungdomshem,såsom ochbarn-institutioner

serviceall socialhuvudinackorderingshemoch över tagetsamt
Socialnämnd. kommu-Denbistånd lämnassocialtoch avsom

tillsekretesshänseendesjukvården ihörochnala hälso- samma
också ärendenHit hörverksamhetsområde socialtjänsten.som

vårdnad, namnbyteunderhåll,faderskap ochfastställande avom
föräldrabalken.handräckning enligt kap.21samt

siguppgiftröjaförbudinnebärSekretessen attmotett vareen
ellerhandling lämnasellermuntligendet sker utatt engenom

uppgift harröjaTill förbudetskerdet sätt. mot attannat en
utnyttja sekretess-i övrigtockså förbudkopplats mot attett en

gäller.där sekretessenverksamhetutanför denbelagd uppgift
sekretesslagen.finns i kap. §regel härom 4lEn

andraenskilda ochbådegällerSekretessen motgentemot
princip utväxlasfår uppgifter ihemligamyndigheter. Däremot

myndighet.inom ocholika tjänstemänfritt mellan sammaen
olika verksam-mellanfall gälladock i vissaSekretess kan även

dettamyndighetochhetsgrenar inom är attomsammaen
förhållande varandra.i tillsjälvständigabetrakta som

självständigaförekommadet kanexempel fall därSom
myndighet kankommunalinomverksamhetsgrenar nämnasen

övrigtiSkolhälsovården verkamhetoch skolansskolan, där
varandra.förhållande tillsjälvständiga ibetraktasbrukar som
skolkura-ochsåledes mellan SkolläkaregällaSekretess lär enen
hindrainteelevvården. torde sekretessinom Däremot atttor

till dennesviss elevuppgifterlämnarskolkuratorn enom
tordeskeutsträckning detta kanklassföreståndare. vilkenI

fråga.etisknärmast vara en

såsomintegrerade verksamheter,nämnder medVad gäller
ocksåmåstestadsdelsnämnder,ellerkommundelsnämnder tas

verksamheterinom sig hardessa nämnderi beaktande att som
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tillhör olika sekretessområden, elewårdande verksamhett.ex.
inom grundskolan socialtjänst. dessaI fall måste sekre-samt

iakttas också melllan de olikatessen verksamhetsområdena trots
de lyder under ochatt kommunala nämnd.en samma

Undantag från sekretess socialtjänsteni

bör framhållasDet förbudet inom socialtjänstenatt röjamot att
uppgifter enskildas personliga förhållanden inte undan-om är
tagslöst. Således det regel tillåtet lämnaär sekretess-attsom ut
belagda uppgifter den enskilde denne samtycker till det.om om
Vidare följer regel i kap.1 5 § sekretesslagen social-av en att
nämnden hinder sekretess får lämnautan uppgiftutav en om
det nödvändigt förär nämnden skall kunna fullgöra sinatt
verksamhet. Som exempel kan anföras socialnämndenatt utan
hinder sekretess kan lämna sekretesskyddade uppgifter tillutav
barnhälsovården, skolan eller den bam- och ungdomspsykia-
triska verksamheten för få deras medverkan iatt utredningen

gäller enskilt barn.ettsom

Enbart effektivitetsskäl får dock inte åberopas for brytaatt
sekretessen med stöd undantagsregeln i kap.1 § sekre-5av
tesslagen. hellerInte gäller detta undantag från sekretessen om
syftet med uppgiñslämnandet hjälpa myndighetär att en annan
i någon angelägenhet uteslutande ankommer den andrasom
myndigheten. allmänEn regel myndighet skallattom en
samverka med andra myndigheter bryter inte sekretessen.

I kap.14 sekretesslagen finns ytterligare antal sekretessbry-ett
tande bestämmelser. Bl.a. hindrar sekretess inte uppgiftatt en
lämnas till myndighet det föreligger skyldigheten annan om en
enligt lag eller förordning lämna uppgiften i fråga.att I samma
kapitel finns också bestämmelser sekretess inte hindrarattom

uppgift lämnas till polisatt eller åklagarmyndighet vid misstan-
kar vissa allvarligare brott minderåriga eller misstankarom mot

brott med minimistraff två år.ettom om

Av betydelse den uppgiftsskyldighetstor är följer 71 §som av
socialtjänstlagen och ålägger alla myndighetersom vars
verksamhet berör barn och ungdom andra myndighetersamt
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tillsocialtjänstensjukvården ochoch genastinom hälso- att
får kännedomverksamheti sindeanmälasocialnämnden omom

tillingripabehöversocialnämndeninnebäranågot kan attsom
för allagällerskyldighet ärunderårigs skydd. Denna somen

inomyrkesutövarevissasådana myndigheteranställda hos samt
också vissföljeranmälningspliktenMedverksamhet.privat en

uppgiftsskyldighet.

socialtjänsteninomsekretessenhärSlutligen kan nämnas att
någonuppgiftsjukvården inte hindrarochhälso- att omsamt

missbruks-allvarliganågon medellerhar fylltinte artonsom
sjukvårdsmyndighetersocialtjänsten ochmellanproblem lämnas

vård,nödvändigenskilde skalldenförbehövsdet attom
frågaigällerstöd.eller Dettabehandling även omannat

detnärstående till hennekvinna ellergraviduppgifter omom en
barnetväntadeför dettill skyddbehövs

lagstiftning läggerellersekretesslagenFrågan gäller annanom
lokalverksamheterskildaintegrationförihinder vägen aven

utvecklamöjligheterlagligadet finns ettnivå eller attom
bostadsom-våraihuvudmänolikamellansamarbetefungerande

råden.

regeringenuttaladekommunallagårstillpropositionen 1991I
verksamheterinordnanågra hinderfinnsdet inte mot att avatt

ochsekretessområden underolikamedskilda slag sammaen
får riksdagenkommunallagendennämnd. Genom att anta nya

uppfatt-uttrycktapropositionenidensig bakomställthaanses
nämnderinrättandeförbetydelsesekretesslagensningen avom

sekretessområden.olikatillhörandeverksamhetermed

betänkandetiansåg emellertidLokaldemokratiutredningen
SOUnämndorganisationfri kommunaliSekretesslagen en

integration.sådanfördet fanns1992:140 gränsatt enen
förvaltningsorganisationenilängreUtgångspunkten är att ner

integritetskränkning-förriskernamindre blirdestokommerman
osjälv-endastsåledes personalkommittén börEnligt somar

förriskärendenhandläggningenvidbiträderständigt utanav
olikainomverksammaenskilde kunnadenför varamen

arbets-kombineradetsekretessområden. tveksamtMera är att
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uppgifter med olika sekretess nivå där självständigaen
bedömningar skall göras.

Kommittén ifrågasatte här förbudet i kap. sekretessla-1 4 §om
utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanförmot denattgen

verksamhet där sekretessen gäller kunde upprätthållas tillräck-
ligt effektivt. fall kunde sådanI kombination handläg-vart en av

låta sig påverkas uppgifter han fick fråndelgaren av som av
skilda områden.

Möjligheten integrera olika verksamheter olikamedatt sekre-
ocksåhar MBK-utredningen itess övervägts dess arbeteav

rörande myndighetsutövning vid medborgarkontor. betänkan-I
det SOU sid.1995:61 redovisar159 utredningen den uppfatt-
ningen, kombination olika tjänster eller arbetsuppgifteratt en av

medborgarkontor i första hand bör begränsas tillett för den
enskilde enbart positiva eller neutrala beslut. fårDessaannars
således, utredningen, inte förknippade någonmedmenar vara

helst tvångsmedelsanvändning från samhällets sida.som

innebärDet enligt utredningen det inte blir frågaatt attom
handlägga några känsliga ärenden vid medborgarkontoren. En

begränsning det inte får finnas någotär förattannan utrymme
tjänstemännen vid medborgarkontoret självständigagöraatt
bedömningar skönsmässiga grunder. tillgångHans till
sekretessbelagda personuppgifter bör dessutom begränsas ett
sådant han inte får delsätt andra uppgifter sådanaatt ta änav

behövs för utföra ifrågavarandeden arbetsuppgiften.attsom

Utredningen blundar inte för det i integrerad verksamhetatt en
kan uppkomma del problem det gäller skyddet för dennären
enskildes integritet. Utredningen likväl dessa, med deattanser
begränsningar den föreslår frågai arbetsuppgifter ochsom om
åtkomst till registerinformation, inte innebär den enskildesatt
integritetsskydd försämras.

Hos försäkringskassan gäller sekretess för uppgift någonsom
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden det kanom

den uppgiften någonellerantas honom närståendeatt rörsom
lider uppgiften röjs. Här det råder presumtionsägsmen om att
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rakttalarlämnasskall Manuppgiñernaför ettut.att om
skaderekvisit.

inomi sekretessuppdelad delsskolområdetSekretessen är
elevvården iinomelewården, dels i sekretesssärskildaden

påelevvården siktesärskildainom denSekretessenövrigt. tar
gäller härSekretessenkuratorer.psykolog ochuppgifter hos

alltså presumtion förråderskaderekvisit. Detmed omväntett
psykologerverksamhethärtill denSkäletsekretess. är att som

område delvis harelewårdensbedriverkuratoreroch en
fullgör. Sekretessskolpersonalövrigkaraktär denän somannan

skaderekvisit.med raktövrigt gällerelevvården iför

i ärendeockså sekretessreglersekretesslagen finnskap.I 7 om
tillantagningyrkesvägledning,arbetsförmedling,om

främstBestämmelsernaarbetsmarknadsutbildning ärm.m.
arbetsförmedlingsorganen,lokalastatligavid detillämpliga

arbetsmarknadsinstituten ochregionalalänsarbetsnämndema, de
medgäller härSekretessenArbetsmarknadsstyrelsen. ett

alltså sekretess.förPresumtionenskaderekvisit. äromvänt
intestår dettaklartbara detfår lämnasUppgifterna attut om

närstående.honomuppgiften ellerfor denleder till rörsommen

viktiga verksamhetsom-enskildegenomgång denförDenna av
gradhögvisarförvaltningenoffentligaråden inom den aven

uppgifter och dettasvårtsåledessekretess. Det utär att
från andrauppgiftermöjligheterpåverkar myndigheters att ta
begränsadoffentlighet harHuvudprincipenmyndigheter. enom

detvissa reglerfinnsbetydelse. görMen nämnts somsom ovan
myndig-uppgifter mellansekretessbelagdamöjligt lämnaatt ut
följande.redogörelse i detkortfattaddetta lämnasheter. För en

förordning.ellerUppgiftsskyldighet följer lagav

får lämnasuppgifterföreskrivssekretesslagenkap. §14 1I att
lagföljerdetsekretesshinder ännärut utan annanavav

tilluppgiften skall lämnasförordningsekretesslagen eller attav
myndighet.en annan
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Som exempel kan den anmälningsskyldighetnämnas finnssom
i § socialtjänstlagen.71 Där föreskrivs skyldighet för vissa myn-
digheter anmäla till Socialnämnd de i sinatt verksamhet fårom
kännedom något kan innebära socialnämndenom attsom
behöver ingripa till underårigs skydd.en

Ett exempel sekretess inte hindrarannat när uppgiftslämnan-
de bestämmelserna i kap.är 20 § lagen9 1962:381 allmänom
försäkring. föreskrivs,Där redovisats, bl.a. skyldighetsom ovan
för kommunala myndigheter begäran lämna allmänatt
försäkringskassa uppgiñ för namngiven rörande förhål-person
lande betydelse för tillämpningenär denna lag. Detsom av av
finns många bestämmelser i lag och förordning uppgiñsskyl-om
dighet mellan myndigheter. Det skulle behövas fullständigen
genomgång dessa bestämmelser för fullt kunna värderaattav ut
begränsningarna i möjligheterna för myndighet lämnaatten
uppgifter till myndighet. Det skulle dock föra for långten annan

i detta sammanhang sådanatt genomgång.göra en

Unngiñsskvldighet i vissa särskilda situationer

Enligt kap.14 2 § punkt sekretesslagen1 hindrar sekretess inte
uppgift i vissa fall lämnasatt till myndigheten en annan om

uppgiften behövs mottagarsidan, för förundersökningt.ex.
eller rättegång.

punktI 2 paragraf behandlas det fallet densamma att mottagan-
de myndigheten skall beslut eller åtgärdompröva denett en av

gmyndighet där uppgiñen förekommer. Innebörden deär att
uppgifter behövs för omprövningen får lämnas till densom
omprövande myndigheten de skulleäven sekretessbe-om vara
lagda.

Enligt punkt i3 paragrafen hindrar sekretess inte uppgifteratt
lämnas till myndighet behöver dem för tillsyn elleren som
revision hos den myndighet där uppgiñen förekommer.
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Generalklausulen

ochi kap. 1specificerade undantagen 14desidanVid merav
medgergeneralklausuls.k.§deti kap.finns 14 322 somen

myndig-får tilluppgift lämnassekretessbelagd annanenatt en
lämnasuppgiftenintressetuppenbart utdethet, attattär avom

skydda.skallsekretessenintresseframför detföreträdehar som
myndig-mellansekretessengeneralklausulenmedSyftet är att

samarbe-nödvändigti förhinderläggaskallinteheter vägen ett
informationsutbyte.ochte

slagsallatillämpliginteemellertidGeneralklausulen är
hälso-uppgifter inomsekretessbelagdafårSåuppgiñer. t.ex.
någontillöverlämnasaldrigsocialtjänstensjukvården ochoch

Bestämmelsengeneralklausulen.med stödmyndighet avannan
försäkringskassoma.hosuppgiftertillämpligdockär

skallmyndighetenförnödvändigtUppgiñslämnande attär
verksamhet.sinfullgörakunna

hinderintesekretesslagen§enligt kap. 5 motSekretess 1utgör
utläm-dennödvändigt fördetuppgift lämnas attärutatt om

verksamhet.sin Dettafullgöraskall kunnamyndighetennande
general-därtillämpligbestämmelsegenerell ävenärär somen

gäller.inteklausulen

enligt lagföreliggerinteuppgiftsskyldighetnågonmåndenI
Somkap.tillämpa 5aktuellt 1blikan detförordningeller att

förarbe-tillämplig har ibliparagrafen kandärexempel fall
myndighetbehövermyndighetnämnts att annantena ge enen

remissyttrande.grund förtillinformationhemligdel ettav
restriktivt.avsedd tillämpasParagrafen är att

Datalagen

sammanföra ochmöjligheter över-Datatekniken attstorager
kanInformationeninformationsmängder.blicka enstora ges

mångauppgiftersammanställningbreddstor omavgenom
mångasammanställningdjupmänniskor och stortett avgenom
samladhållasInformationen kanvarje människa.uppgifter om
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centralt i rikstäckande register. När de väl hart.ex. lagrats kan
hållasde aktuella och tillgänglig enkeltgörs ett sätt.

Datatekniken kännetecknas också den möjlighetatt attav ger
jämförelser, sorteringar ochgöra urval bland de uppgifter som

lagrats. låtakan fleraMan olika samverka med varandrasystem
och så sammanställa information frånsätt helt olika källor.

En konsekvens datatekniken den möjlighetär attav attger
samla personuppgifter känsligt slag. kanDet gälla sjuk-t.ex.av
domar och förekomst missbruk.av

Sedan lång tid tillbaka har ñmnits skydd för den personligaett
integriteten sekretesslagstiftning. harMan dock integenom

denna reglering tillräcklig för skydda denansett personligaatt
integriteten i datoriserat samhälle. särskildEn lagstiftningett -
datalagen har tillkommit till skydd för den personliga integrite--

vid ADB-behandling. årDetta skeddeten 1973.

det följandeI lämnas kortfattad beskrivning regler ien av
datalagen.

Allmänt datalagenom

Endast den anmält sig till Datainspektionen och erhållitsom
licens får inrätta och föra personregister. Datainspektionen
granskar inte anmälan i sak endast den registeransva-utan ger
rige bevis licens anmälan gjorts.ett attom

För vissa register med känsliga uppgiftertyper krävsav utöver
licens särskilt tillstånd frånäven Datainspektionen. Sådantett
tillstånd behövs i regel för inrätta och föra registeratt som
innehåller

i sig känsliga uppgifter,
omdömen den registrerade,om
uppgifter saknar sådan anknytning till denom personer som

registeransvarige följer medlemskap, anställning, kund-som av
förhållande någoteller därmed jämförligt förhållande,

personuppgifter inhämtas från något personregis-annatsom
s.k. samkörning.ter
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Samkörning

personregistreringgällerdetgodtagen grundsatsallmäntEn när
ivisst registerförsamlatspersonuppgifter har ettär att som

därförregister. krävsandrautnyttjas för Detinteprincip bör
innehålla personuppgiftertillstånd skallför registerprincipi som

innebärpersonregister.från något Dettainhämtas attannatsom
alltsåkrävstillstånd samkörning.för Detkrävsnormaltdet

känsliga elleri sig inte skulleuppgifternatillstånd även varaom
innehålla omdömen.

diskussioneruppstår debattenså i den allmännasällanInte om
svårtuppfattasIbland kan detregister.samkörning attsomav

motverka fusk.förskall skesamköming inteförstå varför att
möjligheternaförbättrartill handsfinnsverktyg attEtt som
samkörningtillfällenVid andradet.komma somses ev.

insamladeuppstår vad denförnegativt. rädslamycket En
användas till.kan kommainformationsmängden att

utvecklingdet fn. skerskallAvslutningsvis motnämnas att en
sjukförsäkringsområdetPåsärskilda registerlagar.stiftande av

några år tillbakafinns sedanförsäkringenallmännadeninom
ocksåNyligen harsjukförsäkringsregister.lagen annanenom

nämligensocialförsäkringsområdet i kraft,registerlag trätt
beträffan-Inrättandet registersocialförsäkringsregisterlagen. av

försäkringenförmåner från den allmännade ärenden styrs avom
underharFörsäkringskassanlagar.dessa rätt att

kan behövasinrätta de registersjukförsäkringsregisterlagen som
vaddetaljerade reglersjukförsäkringsoirtrådet. Lagen omger

Socialförsäkringsregister-sådana register.förskall gällasom
enligtRegistermöjligheter.inte kassornalagen sammager

utfärdasförordninglag inrättasdenna rege-avsomgenom
ringen.

datoriseratsamhället i dagSammanfattningsvis kan ärsägas att
tillkom.år datalagendethelt 1973 närsätt änannatett var

förkanske lättaredatamediet detvidDen görstörre vanan
teknik.användningen dennaallmänheten att acceptera av
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Patientsekretessen

Patientens ställning stärks ytterligare patientsekretessen.av
Denna, kap.7 sekretesslagenl § 1980: 100, uppgif-säger att

patienten och hans närstående inte fårter lämnasom ut änannat
då det uppenbart uppgiften inteär kan till skada föratt denvara
enskilde. Från huvudregeln finns antal undantag förett t.ex.
skydd för minderåriga, underlätta missbrukarvård,att att
underlätta bekämpning mycket allvarliga brott, bedömaattav

till ersättning enligt lagenrätten allmän försäkring.om

Då huvudregeln gäller krävs antingenatt prövar attman men
inte kan uppkomma eller patienten lämnar sitt medgivandeatt
till uppgifter lämnas Detta kanatt medföra informationut. att
inte kan föras mellan sjukhusöver och vårdcentralt.ex. ett en
eller mellan husläkare och hemtjänstassistent. Inomen ett
verksamhetsområde, såsom sjukhus eller primärkommu-ett en
nal vårdnämnd, behöver ingen menprövning Dock gällergöras.

verksamheten skall bedrivasatt med respekt för den enskildes
integritet.

Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna patientensatt
integritet uppfattad patientens subjektiva synvinkel harur ett- -
starkt skydd. En samverkan eller samordning mellan myndighe-

innebär inteter automatiskt går förbi sekretesshinder.att man
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Förslag till ändring i sekre-Lag om

tesslagen 1980: 100

Förslag till
Lag ändring i 1980:100sekretesslagenom

Härigenom föreskrivs kap7 7 och skall ha följande10 lydelse.§§att

kap.7
1 §

Sekretess gäller, inte följer 2 inom hälso- och sjukvår-annatom av
den för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andra personligaom
förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjas denatt utan attom
enskilde eller någon honom närstående lider Detsamma gäller imen.

medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatriskannan
undersökning, insemination, fastställande könstillhörighet, abort,av
sterilisering, kastrering och åtgärder smittsamma sjukdomarmot samt
i verksamhet särskilda psykiskt utvecklings-som avser omsorger om
störda och därmed likställda.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos
myndighet innefattar omprövning beslut i eller särskild tillsynsom av

allmän eller enskild hälso- och sjukvård.över

Sekretess gäller i verksamhet gäller omhändertagande patient-som
journal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift enskildsom
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. hinderUtan av
sekretess får uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om
uppgiften behövs för vård eller behandling och det synnerlig viktär av

uppgiften lämnas.att
Har uppgift för vilken sekretess enligt första stycket gäller lämnats till
allmän försäkringskassa eller arbetsförmedling gäller sekretessen också
där. Sekretessen gäller dock inte uppgiften ingår i beslut denom av
mottagande myndigheten.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttioom
år.
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En landstingskomunal eller kommunal myndighet bedriversom
verksamhet i första stycket får lämna uppgift tillsom avses en annan
sådan myndighet för forskning eller framställning statistik eller förav
administration verksamhetsområdet, det inte kan denantas attom
enskilde eller någon honom närstående lider uppgiften röjs.men om
Vidare får hinder sekretessen uppgift lämnas till enskild enligtutan av
vad föreskrivs i lagen 1984: 140 insemination, lagenlsom om
1988: 1473 undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål ochom
lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård.om

4 §
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift enskilds personligaom
förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röj denatt utan attom as
enskilde eller någon honom närstående lider Sekretessen gällermen.
dock inte beslut omhändertagande eller vårdbeslut utanom om
samtycker

kommunalInom familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som
enskild har lämnat i förtroende eller har inhämtats i samband medsom
rådgivningen.

Har uppgift för vilken sekretess enligt första stycket gäller lämnats till
allmän försäkringskassa eller arbetsförmedling ocksågäller Sekretessen
där. Sekretessen gäller dock inte, uppgiften ingår i beslut denom av
mottagande myndigheten.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen social-om
tjänst och den särskilda lagstiftningen vård ochom av unga av
missbrukare samtycke verksamhet i fall enligt lagutan samt annatsom
handhas Socialnämnd. Till socialtjänst räknas verksamhetockså hosav

myndighet innefattar omprövning socialnämnds beslutannan som av
eller särskild tillsyn nämndens verksamhet verksamhet hosöver samt
kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänst jämställs ärenden om
bistånd asylsökande och andra utlänningar, ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar,
ärenden tillstånd till riksfärdtjänst eller till parkering förom
rörelsehindrade verksamhet enligt lagstiftningen ochstödsamt om
service till vissa funktionshindrade.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sjuttiosekretessen i högstom
år.
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Sekretess enligt första stycket gäller inte beslut i ärenden om ansvar
eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård.
Beträffande anmälan i sådant ärende gäller sekretess det kan antasom

den uppgiften eller någon honom närstående lider betydandeatt rörsom
uppgiften röjs.men om

10 §
Sekretess gäller i ärende arbetsförmedling eller yrkesvägledning förom
uppgift enskilds personliga förhållanden, det inte står klart attom om
uppgiften kan röjas den enskilde eller någon honom närståendeutan att
lider Motsvarande sekretess gäller i ärende arbetsvård,men. om
antagning till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet
eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för främjaatt
enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock inte beslut
i ärende i detta stycke.som avses

I ärende hos allmän försäk- Har uppgift för vilken sekre-
ringskassa, riksförsälcringsver- enligt första stycket gällertess
ket eller domstol gäller 7 i§ lämnats allmän försäkrings-
stället för första stycket. kassa, gäller sekretessen också

där. Sekretess gäller dock inte,
uppgiften ingår i beslutom av

den mottagande myndigheten.

frågaI uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtioom
år.
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Några erfarenheter från stadsdels-

reformen i Göteborg

Jörgen Westerståhlav

Allmänt organisationsförändringarom

finns ingenDet organisation helt idealisk, dvs.är ärsom
tillfredsställande från alla synpunkter. organisationEn lösersom
vissa problem skapar normalt får alltsåMan för- ochväganya.
nackdelar.

Av avgörande betydelse för framgången med åtgärdvissen
preciserar det problemär vill lösaatt ochnoggrantman man

lägger ned kraft skapa kring problemformule-att samsyn
ringen. Det denna bakgrund åtgärdernaär skallmot som
bedömas. räcker alltsåDet inte med allmänt talaatt t.ex. om
segregation, det måste vad det förutan ärnoga anges
konsekvenser segregationen otillfredsställande ochärav som

så vitt möjligt åtgärdas.börsom

Den organisation föreslår bör robust, användbarman vara
i olika sammanhang och miljöer hållbaroch under längrevara en
tid.

Stora organisationsförändringar får inte komma för Dettätt.
tid för organisation sätta sig ochtar personalen får inteatten

för upprepad Allt förutsättas ofta visas här hänsynslös-stress.
het Mångapersonalen. reformer dessutom imot retorik,stannar

pågår till dess reformvåg med retorik introduce-som en ny ny
Stadsdelsreformen i Göteborg förverkligad reform.ärras. en
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organisationenkommunaladenAllmänt om

i Sverigenivån ministerstyrelsestatligadenMedan -
något otillbörligt,andra länderinte i de flesta anses sommen -

nämnder ochiförtroendevalda sitter kommunernashar de som
verksamhet kommunerför denkontinuerligtstyrelser ett ansvar

ingripa,område skyldigaoch derespektivebedriver inom är att
uppstår.missförhållande inom verksamhetenom

från början varit sektors-verksamheten harkommunalaDen
utvecklingennaturlig förbildarSektorernaindelad. aven ram
förtroendevaldaOrganisationenspeciell kompetens. aven
tjänsteorganisa-varit densammanämndledamötema har som

då förtroendevaldatid desjälvklart undertionen, vilket envar
eller för allaverksamhetenbesluten isvarade för de flestasjälva

det inte fannsmånga små därså kommunernai debeslut, som
några kommunala tjänstemän.

våldsammaverksamhetenskommunalasamband med denI
oñarekommit alltverksamheterdessaexpansion, har stötaatt

och familjerenskildabehandlingendet gällernär avsamman,
mellan skildaintegrationsamordning elleroch behovett av

aktualise-också fråganuppstått. Därmed harverksamheter har
förtroendevaldaorganisationeninterats, avom

såfrån verksamhetenkan skiljaspolitikerorganisationen
verksamhets-för flerapolitikerorganisationensätt att svarar

integrationochalltså får för samordningoch ett ansvargrenar
ellerkommundels-häremellan.dem Det är som
bådestårde föri bilden:stadsdelsnämnderna kommer

integration.decentralisering och

den väldigafrämstStorstadsområdena kännetecknas av
både många högutbildadeområdet; finnsdärspännvidden inom
många höginkomsttagaremånga utbildning,med bristfälligoch

ochGöteborgStockholm,många socialhjälpsmottagareoch etc.
finnsStockholmsregioneniskiljer sig det visetMalmö att

problemom-också socialadenågra verkliga värstatoppar men
och ii Göteborgstad, medanrådena utanför Stockholms

problemområdena ingår staden.iMalmö de största
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Homogenitet heterogenitet. Den kommunblocksrefor-stora-
innefattade medveten blanda kommunersträvan attmen en av

olika dvs. öka heterogeniteten i kommunstrukturen.typ, En
stadsdelsreform leder naturligen till ökad homogenitet inomen
stadsdelarna, eñersom nybyggnation och flyttningsmönster
brukar resultera i uppkomsten från socioekonomisk synpunktav
relativt homogena områden. det gällerNär tillgodose detatt
överordnade demokratimålet i representativtett system,
folkviljans förverkligande, förefaller detta lättarevara mer
homogen befolkningen liksom det också bör lättareär, attvara
utforma policy för hantera problem.atten gemensamma
Samtidigt kan homogenisering också beskrivasen som en
segregering och koncentrationen olikaav resurssvaga grupper
till område kan tänkas negativ effekt förvärrarett en som
problemen.

Centrum delarna. Vid decentralisering frågadetären om-
flytta vissa beslutsfunktioner från till delarna.att ut centrum

Den centrala staden behåller i detta fall den väsentliga rätten att
den grundläggande fördelningengöra mellanav resurser

stadsdelarna bestämmer hur deras påsar skall vara.stora
Mellan fristående kommuner i Stockholmsregionen skersom
denna fördelning nationell nivå där glesbygdskommu-t.ex.

i Norrland tävlar med invandrartätaövre kommuner iner
Stockholmstrakten, medan utjämningen i Göteborg sker inom

övervägandestaden. skäl tala för regional utjäm-attsynes en
ning blir rationell utjämning det nationellaän planet.mer en

Särskilda erfarenheter

Information. Stadsdelsorganisationen ostridigt bättreär än
traditionell kommunal organisation ägnad belysa förhållan-att
dena och utvecklingen med avseende segregationsten-t.ex.
denser, eftersom stadsdelarna har anknytning tillnärmareen
olika bostadsområden.typer Det emellertid tid förtarav
förvaltningarna producera och jämförbar statistikatt och detny

också tid för massmediernatar lära sig utnyttja denatt nya
organisationens möjligheter. jämföraAtt förhållandena inom
olika stadsdelar inom enhet också unikastörresamma ger



Bilaga176 4nr

åtgärderdeeffektenutvärderaförutsättningar för att av
problem.olikavidtar för lösastadsdelarna att

stadsdelsorganisatio-blirPolitikernaPolitikerrollen. genom
medhandsig i förstaidentifierarochlokalrepresentanternen

starkare betonadockbrukarpresidieledamöternastadsdelen;
styrkaStadsdelspolitikernashelhet.till stadenhänsynen som -

lokalaijust dennaliggerförhållande till tjänstemänneni -
stadsdelspolitikernaborförankring. Göteborg 85I procent av

förmedanbostadsband saknas,formelltstadsdelen,i trots att
dvs. endast 15gällertjänstemännen procentmotsatsen, avca

alltsåharPolitikernastadsdelen.brukar bo idem egenen
på.stödja sigförhållanden kandestadsdelenserfarenhet somav

boendet ochsjälvasigfrämst grundaerfarenhet tycksDenna
medkontakteninformellaoch denerfarenheternadagligade

dennahar observeratTjänstemännenmedborgarna. nya
politikernasantecipieraförsöker iblandpolitikerroll och

lokalasiginformerasjälva bättrereaktion att omgenom
opinioner.

verksam-flertal kommunalastadsdelsnämnderna täcker ett
allmänpolitikerdärförStadsdelspolitikerna blirhetsområden.

specialise-förnågotsektorspolitiker;och inte större utrymme
för detinte, medfinnsstadsdelsnämndernaring inom utantag

nödvän-sekretessreglerna harområdet där blandsociala annat
nämnd.respektivesocialutskott inomdiggjort införandet ettav

föredra rollentycksdock inte alla,politikerflestaDe sommen
naturlig ochuppfattar denallmänpolitiker och mermersom

tjänstemän-sektorspolitiker: detrollenstimulerande ärän som
står allmänpolitikerna förspecialister ochskallsom varanen

lokal opinion.ochsamhällssyn

lämpadalltsåpolitikerorganisationen änDen mervarasynesnya
olika delarinomproblemtraditionella for hanteraden att av

storstaden.

TjänsteorganisationenTjänsteorganisationen tjänstemännen.och
områdenså deorganisationenföljt den politiskahar att

förvalt-centralaför gamlastadsdelsnämnderna har densvarar
OrganisationenStadsdelsförvaltningar.ningen ersatts av
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fältet i huvudsak oförändrad, i Göteborg iär även om som
många fåttandra kommuner resultatenheter självstän-en mer
dig ställning. Omorganisationen chefsnivågäller främst och
stabsnivå, stadsdelschefendär med sina medhjälpare bildar

Mellanchefsnivån,kärnan. organiserad olika vissaIär sätt.
stadsdelar finns områdesuppdelning områdeschefer,med ien
andra har genomfört funktionell återuppdelning och iman en

förekommer blandforrner.andra

Vad beträffar samordning integrationoch mellan olika verk-
chefsnivåsamheter övervägande nöjd med vadär man som

skett. Bland de anställda fältet det bara fjärdedelär en som
det skett ökad samverkan, medan hälftenattanser en svarar

knappast eller inte alls. Till del kan kanske skillnadernaen
åstadkommaförklaras det varit lättast samordningatt attav

områdenövergripande lokaler och organisation, medan desom
olika verksamheternas speciella kulturer eller ideologier har
skapat svårigheter för samarbetet verksamhetsnivå. Politiker-

de påtagligaobserverat problem här.rapporterar attna om

Några problem med stadsdelsnämnderna

specialisering kompetens. delarNär störreman upp en-
förvaltning, får det givetvis konsekvenser för den professionella
kompetensen. den centrala skolförvaltningenI finns det
exempelvis för anställa specialister istörre änutrymme att en
lokal stadsdelsförvaltning. kan lånaMan att t.ex.genom

vissaklara dessa problem, här finns klago-experter av av men
mål bl.a. på bristande pedagogisk expertis.

Revirtänkande eller bvpolitik. söker utforma lokalaNär man
lösningar stimulerar såväl bland medborgare tjänste-man som

uppkomsten vi-känsla med natumödvändighetmän, av en som
också får baksida, framgångrikde andra. Ju är nären mer man
det gäller skapa lokal gemenskap desto bliratt störreen
riskerna. kan knapppastHär sökagöra änannat attman
begränsa farorna för skadligt revirtänkande.
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Kritik någradecentralisering. yttranden till Storstads-Imot
kommittén kritik frånframförs stadsdelsnämnderna centralamot
myndigheter organisationer.och kritik begrip-Denna ärtyp av
lig, eftersom decentralisering alltid innebär centrala instanseratt
får svårare påverka eller kontrollera vad lokala aktöreratt

fåttföretar sig. Göteborg har i detta fall medI 21göraattman
aktörer i stället för Vad de centrala instanserna kan göra ären.
eventuellt själva decentralisera sin verksamhet,att som ex.

alltsåfacket delvis gjort. negativa reaktionen begripligDen är
bör bedömas efter för.vad den uttryckär ettmen

Några personliga synpunkter Storstadskommitténs uppdrag

Stadsdelsorganisationen i storstäderna bör underlätta kommit-
påtagligtsträvanden. Samtidigtténs det problemutgör ett att

denna organisation hittills bara genomförd i Göteborg ochär att
det kommer tid innan motsvarande organisation i Stock-att ta
holm och Malmö har funnit sin definitiva form.

måste dock naturligt kommitténs försöksverksam-Det attvara
het knyter till stadsdelsorganisationen därvidoch i förstaan
hand till den politiska organisationen också snabbast kansom
börja ñingera.

Behovet samordning och samverkan sträcker sig enligtav
direktiven område.den kommunala kompetensens Dettautöver

givetvis komplikation, jag tveksam detär ären men om
verkligen kan lämpligt för lösningen specielladeatt,vara av
problem kommittén har uppmärksamma, introduceraatt en ny
politikerorganisation; så långtde lokala politikerna skall ha en
möjligt klar ansvarsrelation till alltsåmedborgarna. Jag tror att
stadsdelsnämnderna räcker politisk organisation. detNärsom
gäller överförande eller bruk ekonomiska ochgemensamt av
personella såmellan olika huvudmän, borde prövaresurser man

inte lösning tidsbegränsade uppnås.kontrakt kanom en genom

tjänsteorganisationenVad beträffar bör befintliga professionella
kulturer inte bara betraktas hinder utvecklingen.för Desom

i sig värde grundval för tjänstemännensrepresenterar ett som
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alltsåkompetens. gällerDet ñnna samarbetsformer inteatt som
onödigt skadar den professionella kulturen.

iGenom verksamhet arbetsförmedling och försäkringskassa
byggs givetvis yrkesskicklighet. kan emellertidManupp en
ifrågasätta det här tal professionalism i denärom om mer
kvalificerade mening brukar använda och därsom man numer

fristående specialinriktad yrkesubildning väsentligutgören en
ingrediens. För grundläggande omorganisationen mer av
arbetsförmedling och försäkringskasseverksamhet kanskeär
kommitténs uppdrag för smalt. tidsbegränsadeGenom särlös-
ningar kan emellertid öppning ske långtgåendemoten mer
reformer.
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