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statsrådet KlingvallMaj-IngerTill

1997 riksdags-Statsrådet förordnade den 17Klingvall m mars0
ordförande i Organisations-Bjömemalmledamot Maud s som

klinikföreståndarekommittén. Konsult Krister Berggren m,
kassaföreståndareBexell Lundbladh fGun f rektor Götem, c,

Sven-Erik Mohlin riksdagsledamot Börje Nilsson s,s,
förordnades ledamöter.undersköterska Kerstin Sverin s som

Sakkunniga i utredningschef Göran Geiryd.kommittén har varit
Försäkringskasseförbundet avdelningschef Nordlund,och, Jan
Riksförsäkringsverket 1997-08-31 och 1997-09-01,t o m 0 m
enhetschef Bertil Riksförsäkringsverket.Thorslund, Till experter
utsågs ombudsman Ulf Dragovski, Försäkringsanställdas Förbund

fackligeoch förtroendemannen Ola Björkholm. SACO.
Utredningssekreterare Margareta Karlsson, Försäkringskasse-
förbundet förordnades till sekreterare. Fr 1998-01-01 haro m
Kurt Inge Persson tidpunktnämnda inneharsom om-
anställning Skånedirektör vid allmänna försäkringskassasom -
deltagit i samtliga kommittésammanträden.

Kommitténs ledamöter tvåde presidiema, dvs ord-utgörs av
förande och ordförande,vice i Kristianstads respektive Malmöhus
läns allmänna försäkringskassors styrelser och därutöver ytter-
ligare frånledamot respektive kassastyrelse.en

Stockholm i december 1998

Maud Bjömemalm

/Margareta Karlsson
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1 Redovisning av

kommittéarbetets

bedrivande med mera

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 9 januari
1997 organisationskommitté skulle tillsättas för för-att atten
bereda och genomföra bildandet Skåne läns allmänna försäk-av
ringskassa.

Kommittén fick bl. till uppgift atta

utarbeta organisationsplan för försäkringskassan Skånei länen-
utarbeta underlag till Riksförsäkringsverkets anslagsframställ--
ning
vidta nödvändiga förberedelser för anställning personal vidav-
den kassan samordna de två nuvarande försäkrings-samtnya
kassomas yttrande till Riksförsäkringsverket beträffande för-
ordnande direktör för den försäkringskassan Skånei länav nya

Enligt direktiven ska arbetet bedrivas så den försäkrings-att nya
kassan kan inleda sin verksamhet den januaril 1999.

Organisationskommittén ska vidare beakta regeringens direktiv
till samtliga kommittéer och särskilda utredare regionalpoli-om
tiska konsekvenser dir 1992:50, offentliga åtagan-prövaattom
den dir. 1994:23. jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.om
1994: 124 konsekvenser för brottsligheten ochsamt det brotts-om
förebyggande arbetet dir. 1996:49.

Kommittédirektiven bifogas.
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2 Bakgrund med mera

2.1 Sammanläggning av

försäkringskassorna i
Malmö och Malmöhus län

I 1991/92: 106 föreslogs lagändring AFL 18 kap iprop. en av
syfte möjliggöra sammanläggning försäkringskassor.att en av
Upprinnelsen till detta initiativde tagits och mellan devar som av
båda kassoma i Malmö och Malmöhus län. I skrivelser till rege-
ringen föreslogs Malmöhus allmänna försäkringskassa skulleatt
sammanläggas med Malmö allmänna försäkringskassa respektive
meddelades tillstyrkan så sker.att

I anledning därav fattade Regeringen beslut RFV iatt ge upp-
drag vidta erforderliga åtgärder införatt sammanläggningen den l
juli 1992. Hos RFV tillsattes samrådsgrupp med företrädare fören
verket. berörda kassor, FKF och personalorganisationema.

Syftet med sammanföra försäkringskassomaatt i Malmö och
Malmöhus i första hand frigöra för kraftfullattvar resurser en
satsning rehabilitering och minskning ohälsotalet.en av

2.2 Utredning angående en gemensam
allmän försäkringskassa Skånei

Regeringen beslutade den 7 december 1995 direktiv till sär-om en
skild utredare i samråd med Riksförsäkringsverketatt och de all-

försäkringskassomamänna i Kristianstads län och Malmöhus län



1631998:SOUmedBakgrund10 mera

försäk-allmänbildaförförutsättningarna gemensamattutreda en
förutsättningarsådanaskulle,UtredarenSkåne.i omringskassa

organisationförsäkringskassansdenförslaglämnafanns, nyaom
avdelnings-utredningnämndaiSakkunnige varlokalisering.och

direktöremaNordlundJan samtRiksförsäkringsverketvidchefen
Åke Persson.IngeKurtrespektiveLindwalltvå kassoma,för de

in-försäkringskassaallmännaSkåne länsföreslogUtredaren att
sammanläggning av1998januariden l engenomrättas

länsMalmöhusochförsäkringskassaallmännalänsKristianstads
försäkringskassa.allmänna

beslutetbedömningen gemensamgjorde enatt omUtredningen
ilandstingenlåtaplanernaSkåne och attilänsorganisation

bildakommunMalmö ettlänMalmöhusoch samtKristianstads
aktualiserat1999januari samman-den llandsting engemensamt

förDå styrelsernaSkåne.iförsäkringskassomatvådeläggning av
uppdragidirektörerockså sina attförsäkringskassomatvå gettde

uppfattadesammanläggning ut-sådanförunderlagfram ett enta
detenighetpolitiskförelåg attdet omdetredningen enomsom

Skåne.iförsäkringskassaallmänbildasskulle gemensamen
all-Skåne länsförstyrelsenvidareföreslogUtredningen att

hänvis-medåtta ledamöterbeståskaförsäkringskassa avmänna
på-samtidigtAFL,7§18 kap.istadgadesvad mentillning som

kassastyrel-antalettotaladetminskningutredarentalade att aven
kommakundeföljde, attdäravSkåne län upp-iseledamöter som

utredarensenligtdärförbordefråganDenproblem.fattas ettsom
perspektiv.vidareiuppfattning övervägas ett

meddetföreslogsplacering attcentralkontoretsgällerNär det -
"Följd-1995/962224propositionRegeringenstillhänvisning

Skåne mediIänsindelningenändradedenanledningfrågor med av
Kristianstad.tilllokaliserasskullemera" - till1996oktoberllden stats-skrivelseilämnadeUtredaren

"An-benämndSkrivelsenenligtförslagKlingvallrådet ovan.
remiss-Skåneförförsäkringskassaallmängående gemensamen

för-tillstyrkerremissinstanserSamtliga attbehandlades. nyen
försäk-förStyrelsenSkåne län.i detbildassäkringskassa nya

sammanläggningendockförordadeKristianstadi attringskassan
motive-medbl.a1999. Dettajanuaritill den lsenareläggasskulle
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nämndsjukvårdshuvudmännen Skåne vidi skaring att samman
tidpunkt.
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inledandeKommittéarbetets

skede

Genomgång förutsättningar,3.1 av

underlagdirektiv och andra

Vid kommitténs första 1997-04-14, skersammanträde, en nog-
genomgång kommittédirektiven dir. 1997:4 övrigasamtgrann av

för direktiv.samtliga kommittéer och särskilda utredare gällande
angåendeSkrivelsen allmän försäkringskassa fören gemensam

Skåne statsrådet remissvarställd till Klingvall de läm-samt som
i anledning därav genomgicks Den promemoriaäven. somnats ut-

gjorde tvådet underlag förstyrelserna de försäkringskassomasom
sina direktörer i uppdrag fram redovisas ävenledes.gett att ta

Därefter förs mål,diskussion uppgifter, tidplan samtetcom re-
dovisas förväntningar kommittén och arbetet inom densamma.
Kommittén slår fast det måsteoperativa arbetet utföras i linjenatt
och bådade kassoma. Ordföranden uttalar hongemensamt attav
förväntar sig öppenhet kommitténi och enighet i beslut börstor att
eftersträvas, uppnåsdetta kan bör samtliga i kom-men om
mittén, dvs såväl ledamöter, sakkunniga ha rättexperter, attsom
sin mening antecknad till protokollet. förhållningssättDetta och

klimatöppna kommer prägla kommitténs arbete.att
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två kassornadevidStudiebesök3.2

studiebesöksammanträde görsförstakommitténstillanslutningI
den 14besök.nämnda ägerVidtvå kassorna.de rumvid som

informationkommitténfår1997,april15 omdenrespektive
lo-ekonomi, löner,bemanning,organisation,respektive kassans
förDet ävenpågående projekt utrymmeavtal,kaler, lokala etc. ges

förutomträffardessavid ärNärvarandediskussion.frågor och
förföreträdareledningsgrupp/motsvarande samtdirektörkassans

facken.de lokala
förberedelse-frågorväcksfrågestunden gemensamtVid ettom

skedetidigaredet iAttförekommer.emellan ettkassornaarbete -
direktö-till kassomasgivitsuppdragettillanslutningoch i att som

kon-förekommit2.2 tätapunktunderredovisats omnämntrer -
ställttvå kassornade ärvidbefattningshavareolikamellantakter

eventuellaanalysochkartläggningsarbeteEtttvivel.allt avenutan
Däremotpåbörjat.avseendenolikaradskillnader i varen

motstridigaochfrågestundenbåde vidframkommer upp-senare
fortfa-arbetedettaomfattningvilkenoch ihuruvidafattningar --

så fallet,Några hävdarpågående. äraktuellt ochrande attär me-
Redovisade olikahelt.arbetethävdarandradan avstannat upp-att

enligtvittnarkorrekta,heltför sigi ochkanfattningar menvara -
saknades.helhetsgreppsamlatbedömningkommitténs att ettom-
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huvuduppgifterKommitténs

uppdragGemensamt4.1

På uppfattningar finner kommit-grund redovisade skildaav ovan
Frågan ingåendeanledning kommitténtén diskuteras iatt agera.

och resultatet blir ordförande kommitténs tillskrivervägnaratt
respektive försäkringskassa. I skrivelsen rubriceradessom
"Gemensamt uppdrag till Kristianstads och Malmöhus läns all-

försäkiingskassor försäkringskassomakommittén imänna ger
uppdrag utarbeta underlag inom för sammanslag-att gemensamt
ningen väsentliga ornråden. områdenDe särskilt pekas ärutsom
den kassans organisation särskilt med avseende central-nya
kontorets organisation och uppbyggnad ADB-stödet,samt men
kassoma fria komma med förslag områdeninom andraär ochatt

redovisa alternativa förslag.även Arbetet bör bedrivas i erforder-
ligt antal arbetsgrupper. Kommittén förutsätter vida-gemensamma

samråd sker de fackligamed organisationerna allattre attsamt
fortlöpandepersonal infonneras.

Skrivelsen upphov till aktivitet. Sexstorger gemensamma ar-
betsgrupper bildas och i varje arbetsgrupp ingår företrädare från
båda kassoma. Arbetsgrupper och i förekommande fall även un--
dergrupper går igenom olika sakområden och lägger fram nedan--
stående delrapporter till kommittén:

Administration Skåne,
Övergripande frågor,
Personalregler,
Försäkringsverksamheten,
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ADB-verksarnhet,SkånekassansförslagAlternativa
centralkontoret.förväntningarKrav och

denkommitténdelgersistnämnda arbetsgruppenDen svaren
lokalkontor.samtligatillställtarbetsgruppenförfrågan/enkät

samstämmiga imycketlokalkontoren ärkonstaterarKommittén att
kvalité ochhögvidare ärochuppfattningsin rapporternaatt av

framläggsSlutrapporteroch brettspeglar ett stort engagemang.
1998.februarisammanträde ivid kommitténs

ekonomiKassornas4.2

kassomasdiskussionfördjupadtillfråga anledning ärEn gersom
lika-ekonomisktböruppfattningEnligt kommitténsekonomi. ett

härförförutsättningarnaår Diskuterasuppnås 1998.underläge
investeringsbe-utrustningsstandard,ieventuella skillnadersamt

nödvändigtdetKommittén görahov med äratt enenas ommera.
ekonomi, planering ochbådade kassomasekonomisk analys av

utomståendeföretasavsådanHelst börförutsättningar.övriga en
offertförfrågan och grundefterkommittén ändrarexpertis, men

Iställetbeslut.begränsningar dettaekonomiskakommitténs gesav
Försäkringskasseför-Göran Geiryd,kommittén,sakkunnige ide

uppdragRiksförsäkringsverket, iNordlund.och Janbundet, att
ekono-vid kassomaekonomiansvarigesamarbete med de göra en

lämna förslag vadläge. De ska vidareanalys aktuelltmisk överav
inför samrnanslag-åstadkommas föra O-lägebehöver att ettsom

iuppnås. resulterar sedermeraDetta arbeteningen ska rapporten
underlagbrakommitténs gillande. Rapportenväcker utgör ettsom

Riksförsäkringsverketbudgetunderlag begäraninför det avsom
utarbetas kommittén. Kommit-skainges dit ochska samt, avsom

angående budgetunderlaget i direktiven benämntfattartén beslut
sammanträde den 7 novemberanslagsframställning vid extra

1997.
årbudgetunderlag för 1999, enligt skrivelse skaVad avser som

så fråganRFV tillhanda december 1998, behandlasden llvara
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ingåendevid kommitténs l998-ll-26--27. Ensammanträde dis-
kussion förs bland förverkligandet generalplanen,annatom av
förväntade rationaliseringseffekter kompetensut-och behovom av
vecklingsinsatser.

Organisationskomrnittén ordförande och direktörbeslutar att ge
i uppdrag till RFV angående föringe budgetunderlagatt svar
Skåne läns allmänna försäkringskassa.

4.3 Direktörstillsättnin g

En mycket angelägen uppgift för kommittén uppfylla det ivar som
direktiven uttrycks

"att samordna tvåde nuvarande försäkringskassomas ytt-
rande till Riksförsäkringsverket beträffande förordnande av
direktör för den försäkringskassan Skånei län".nya

Enligt kommitténs samstämmiga uppfattning bör den kassannya
också direktör tillsammans med kommittén skaen ny som - -
leda arbetet med uppbyggnad och utfomining centralkontors-av
organisation med mera.

Kommittén diskuterar denna fråga mycket ingående och anser
innan utannonsering kan måsteske kommitténatt helt klarvara

och ocksåöver enig vilken ledare ska efter-typom av som- -
frågas. Kommittén lägger därför ned mycket arbete formu-att
lera ledningsfilosoñ, ska ligga till grund fören som annonstext
och även underlagutgöra vid intervjutillfällen. referenstagningett
etc.

Organisationskommittén enig ledningsfilosofinär ärattom att
arbetsmaterial. valda delar återgesdärurett nedan:anse som men

I propositionen "Samverkan, socialförsäkringens ersättnings-
nivåer och administration med mera" klart uppdragettges att
samverkan mellan olika aktörer ska utvecklas. Regeringen anför

det betydelse utveckla friare mål-att ochstor resultatstyrdattav
användning medel avsedda för samverkansprojekt inom rehabi-av
literingsornrådet, det finns skäl låta verksamhetenattsamt att ut-



SOU 1998:163huvuduppgifterKommitténs18

ratio-finna denska kunnafrihet för mestmedvecklas att manstor
effektiva lösningen.nella och

och fömyel-förändringkravstår ökatinför starktKassoma
moderniseringEnsinaekonomin gränser.samtidigt sättersomse,

ADB-stödet sker.och utveckling av
kanarbetssituationgodsåmåsteLedningen utövas att en

Kassanorganisation.förändringsbenägenstarktskapas inom en
Ett lärandesamverkan.lärande ochförmåste organiserasdärför
någotsamverkanoch ärinlärningnågot annatär än somannatsom

före-utveckling krävsdennastimuleraFörsamarbete.än enatt
stöd ochdelaktighet,präglasföretagsandatagskultur och avsom

tillit.
"överenskommelser" iolikaLedarskapet bör utövas genom
också muntligapolicydokumentform strategi- och genommenav

utvecklings-kontinuerligadvsskriftliga "kontrakt",eller genom
karaktä-får härigenomchef medarbetaresamtal. Relationen mer-
förförutsätterDelaktighetpartnerskap. engagemang ge-ren av

åtaganden.självvalda Med-månmål i möjligasteochmensamma
chefen be-ochsig ärmåste kunna kännaarbetare attvetatrygga

nå deansträngningarstödja hans/hennesredd aktivt att egnaatt
målen.

ledarñlosofiochledarskapOrganisationskommittén diskuterar
ochfram tilltillfällen och kommervid flertal att storett en ny

kassa. kräver.-

Ledaren skaledarskap.humanistiskt ochEtt öppet vara en-
uppgifterförmåga delegeramed kunnaauktoritet att

såmåste hårdaha nypor",ledarensamtidigt närAnsvar, som-
behövs

förståelse för poli-ochoffentlig verksamhetKännedom enom-
förutsättningar.speciellaorganisationstikerstyrd
för och kännedom social-omvärldskunskap. KänslaBred om-

försäkringen.
management-kunnande.brettStor social kompetens och-

förändringsbenägenhet medInitiativrikedom, flexibilitet och-
förmåga stå förkunna fatta och fattade beslut.att



SOU 1998:163 huvuduppgifterKommitténs 19

förmågaGod såvälföreträda kassan utåt det lokala/att re--
gionala, nationella planet.internationellasom

Kommittén undersöker möjligheten införa tidsbe-även att ettav
förordnande direktörstjänsten, finner det igränsat attmen

dagsläget saknas avtalsmässiga förutsättningar härför.
Synen ledarskap diskuteras vidäven möteett gemensamt

med lokala fackliga företrädare vid träff till vilkensamt samt-en
liga frånchefer respektive kassa inbjudits delta.att

Det förtjänar Försäkringsanställdas förbund ochnämnasatt att
SACO anlitat arbetstagarkonsult facken be-ärgemensamt en som
hjälplig fram tvärfackligt handlingsprogram inför skapan-att ta ett
det Skånekassan.den Fackens ledarskap liggerav nya syn
mycket kommitténs uppfattning.nära

Kommittén bred annonsering ska ske. Utöverattenas om en
Riksförsäkringsverkets ledigkungörelse sker annonsering i Plats-
joumalen/Nytt jobb Internetäven i följande tidningar:samt
Social Försäkring, DN. SvD, Landstingsvärlden och samtliga
Skånetidningar 6 till antalet.

Annonsen bifogas.
Trots bred annonsering det endast 18är inkom-personer som

med ansökan. Kommittén beslutar i detta läge experthjälpmer att
bör påkallas för möjliga objektivitetstörsta ska uppnås. Efteratt
sondering hos några konsultfinnor anlitas Senior Partners Mana-

TvåAB. konsulter från nämndagement bolag träffar femde per-
kommittén funnit meriterade för ledigförkla-soner som mestvara

rad tjänst. Vid kommittésammanträde 1997-10-29 redogör kon-
sultema för uppläggning och tillvägagångssätt vid intervjuer och
referenstagning rangordnar de fem varit föremålsamt förmm som
djupintervjuer. Kommittén träffar den 31 oktober 1997 fyra deav
fem kandidater kallats till samtal/intervju. Den femtesom perso-

olika skälär längre aktuell. Något ställningstagandenen av kan
grund tidsbrist vid dettagöras tillfälle beslut fattasav utan en

vecka Ledamöterna i kommittén inte eniga iär sitt förslagsenare.
till förord. Experterna i kommittén har också vissa invändningar
medan de sakkunniga Göran Geiryd, FKF och Bertil Thorslund,
RFV helt ställer sig bakom majoritetens uppfattning.
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denstyrelsesammanträdevidfattarRiksförsäkringsverket
PerssonIngeKurtförordnabeslutenhälligt attnovember,18 ett

Tjänstenförsäkringskassa.allmännaSkåne länsviddirektörsom
1998.januarildentillträds
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arbeteKommitténs fortsatta

Från årsskiftetoch med 1997/98 har förberedelserna inför bildan-
Skånekassan övergåttdet den allt fasi operativav nya mer en un-

der ledning direktören. Kommittén har följt godkäntarbetet,av
planer fattatoch vederbörliga beslut organisation, bemanning,om
lokaler med har fåttnaturliga skäl under-mera, men av en mer- -
ordnad roll förutvarande år.än

Ccntralkontorsorganisation med

mera

En de arbetsgrupper tidigare nämligennämnts,av som gruppen
"Krav och förväntningar centralkontoret" lämnar efter haatt
tagit del lokalkontorens och deäven samverkanspar-nännasteav

synpunkter bl.a fram återgesvad nedan.ters som-
Arbetsgruppen liksom lokalkontoren decentraliseradser en

verksamhet med centralkontor med fåtal fasta tjänster.ett Ar-ett
betet ska i huvudsak bedrivas i projektorganisation. där medar-en
betare från hela organisationen används i olika uppdrag för det
länsgemensamma uppdraget. Detta arbetssätt led iär utveck-ett
landet den lärande organisationen där delaktighet, kreativitet,av
öppenhet och ansvarstagande skapar kompetensutvecklingeget

kompetensspridningoch i hela organisationen.
Centralkontorets roll ska främst samordnarens. Uppfölj-vara

ning och utvärdering spelar central roll. Arbetssättet ska byggaen
dialog och metodstöd.
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uppgiftertvådet främstledningsperspektiv somärSett ettur
ochledanämligen styratill attbidraskack,centralkontor,ett

ska:bl.acentralkontoretinnebärDettaverksamheten. att

uppgiftermedstyrelsenförsemedbehjälplig attdirektörenvara-
uppdragsittfullgörakunnaskadenför att

verksam-handförstaiförunderlagframförha taattansvar- verk-utvärderaochföljabudgetochhetsplanering samt upp
samheten

denförbehövsunderlagmedbehjälpligdirektören somvara- direktörensverksamheten upp-samtledningenoperativa av
verksamhetkassansledningochplaneringmedverka idrag av

förochkvalificeradskerdettillseuppdragdirektörens att en-
utvärderingochuppföljninganpassadvälverksamheten

föreslår arbetsgruppenovanståendefrånutgångspunktMed
följande:

utifrånbemannasskarådgivare,direktörens"Direktion". som
övrigadetillfredsställs viaintevilkahar,direktörenbehovde
finnasdockbördirektionenInomcentralkontoret.enheterna

infonnationsspridning,strategiskmedarbetarfunktion somen
såvälinternt externt.som

styrelsen.underfristående enhetInternrevision,-
FU-enhet,utvecklingsenhetochFörsäkrings- samman-en-

utvecklingsverksam-ochförsäkrings-förserviceenhethållen
Enhetensverksamheten.helhetssynskapaförheten att en

lokalkontorsperspektiv, ärutifrån attuppgift,viktigaste ett
utvecklingsfrågoma.ochförsäkrings-samordna

övrigaserviceenhet tillfrämstenhet, ärAdministrativ ensom-
bud-församordningsansvaretharEnhetenlänet.inomenheter

personalfrågor.förekonomioch samtget
systemtekniskaochstrategiskamedarbetaskaIT-enhet, som-

vardagsratio-främstutvecklingsarbetelokaltvisstfrågor samt
naliseringar
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direktö-förslagutgångspunkt i arbetsgruppemasMed presenterar
och"Lednings-promemoria1998vid sammanträde i mars enren
hanföredragning hänvisarSkånekassan. I sinCk-organisation för

framgår såväl denproposition vilkenbl.a till 1997/98:41 attav
ställastyrelse kommermyndigheten kassanscentrala attsom

Direktörenutvärdering.ökade uppföljning ochkrav samman-
skaför den kunnaorganisationenfattar de ställskrav attsom

framgångsrik följandebli sätt:

RESULTATåstadkomma redovisaKunna och-
KVALITE både kunder ochverksamheten,Ha hög i gentemot-

uppdragsgivare
RATIONELLTBedriva verksamheten-

Det kräver sini tur:

En decentraliserad organisation-
Kundfocusering-

ifrågasättandeStändigt ständiga förändringaroch-
En lärande förmågaorganisation med utveckla "det in-att-
tellektuella kapitalet"

de anställdaAtt trivs sittmed arbete.-

Lokalkontoren för kämverksamheten till vilket hela organi-svarar
Övrigasationens intresse ska fokuseras. delar i organisationen är

stödprocesser.
Den ledningsstruktur tecknas beskriver uppgifter ochsom an-

svarsförhållande för styrelse, direktör direktion, kontorschef- -
lokalkontor, Iedningskonferenser och förvaltningsledning.

När det gäller direktionen föreslås i den ska ingå fem sak-att
områdesansvariga inom följande områden:

Familjestöd
Rehabilitering
Pension
Administrativa frågor
Utvecklingsfrågor
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antalförkontaktpersonertillika ettsakområdesansvarigaDe är
handläggningingåransvarsområde strate-I deras avlokalkontor.

uppföljningfrågor,giska etc

Centralkontorsenheter5.2

följande enheter:bestådirektionenskaCentralkontoret utöver av
admi-försäkringsområden,indelad iförsäkringsenhet, entreen

funktionerantalochrevisionADB-enhet,nistrativ enhet, etten
utveckling.ochsäkerhetinformation,budget/controller,som

åstadkommavillhanförslag medsittmotiverarDirektören att
bedrivabörochorganisation,flexibel strävan attatt varameren

försäkringsornrådenaprojektfonn. Förverksamheten iallt mer av
till-tredjedelartvåhögstområdet utveckling börförliksom av
för-inomtjänsterVissapersonal.låsas fastdelade avuppresurser

hellerDet börtidsbegränsade.föreslås därförsäkringsenheten vara
försäk-olikademellannågra skarpafinnas gränserinte

ansvarsområden.olikadirektionensmellanringsområdena eller
arbetaska kunnaaktuella tjänsterinnehavareinnebärvilket att av

vad gällerklarhetkräverområden. i sinDettavarandrasinom tur
hel-fodrarochavgränsningar stortett enengagemang,ansvarav

blir innehavaresamarbetsförmåga hos demgodhetssyn, avsomen
tjänster.dessa

Rekryteringsprocessen5.3

ipersonalförändringarförspelreglerRekryteringsfrågan andraoch
beretts ihadeck-organisationenmed bildandesamband avenav

Efter visstillsatte.Organisationskommitténarbetsgrupperde som
inklusiveföreslås tjänstersamtligaberedning.ytterligare att en--

intres-ledigförklaras internthetschefer eller motsvarande genom-
heltkan betraktasövriga vilkatjänster,seutlysning samt att som

bådafunnits dearbetsinnehåll tidigaremeddvs ett somnya -
skerExtern utlysningkan utlysasnuvarande kassoma externt.-
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saknas inomtillräcklig kompetensdå bedömsdetenbart orga-att
från lokalkontor,personalsåledespersonal,Allnisationen. även

intresse.möjlighet anmälaska attges
detkonstateratillfredsställelse närkan medKommittén att

kommittén iuppfylls denstabsfunktionenbemanninggäller avav
förstaintemrekrytering imålsättningen;uppställdamaj 1997 att

både vadeftersträvasfördelningjämnochhand tillämpas att en
1998-04-17föredragningkassatillhörighet. I sinochkön ut-avser

sakom-femvalet devidInge Perssontalar Kurtdirektör att av
tillrelationikvalifikationerenskildeshar denrådesansvariga

bedömningbetydelse. Därutöveraktuell tjänst ärkraven i stor en
tillsammanskomplettera ochförutsättningarderas att passaav

bety-mycketledningdirektören bilda kompetentmed storaven
sakornrådesansvariga haskadedelse. vikt läggs vidStor även att

avkallantal lokalkontor. Ambitionenkontakt med är att utanett
mellanviss balanstillgodose behovetuppställda krav av

mellan kvinnor ochKristianstads och Malmöhus län män.samt
referenstagning har de konsulterFör intervjuer ochbedömning,

anlitats.kommittén använtsom

5.4 Arbetsplan, vissabudget samt

förpliktelser

Arbetsplan

Direktören lägger framredan under januari 1998 detaljeraden ar-
året.betsplan för Densamma någrahar reviderats vid tillfällen -

de aktiviteter förtecknats i arbetsplan l har i principmen som
kunnat genomföras inom föreskriven Någratid. exempel akti-
viteter i planen lämnas nedan: Beslut budget, vissa förpliktel-om

antal projekt beskrivs ytterligare under punkt 5.5,start ettser, av
utarbetande verksamhetsidé, personalpolicy och ledningspolicy,av
grunddrag i centralkontorsorganisation plus planeringsramar, be-
sök Skånevid samtliga lokalkontor inom län, "utlysning" vissaav
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tillsättningsförfarande,ledningskonferenser,tjänster,centrala
1999förverksamhetsplanering etc.

allmännaSkåne länsvidverksamhetenförbudgetBeslut om
komrnittésamman-förstaåretsvidfattasår 1998försäkringskassa
överenskommelserochförutsättningarföljandevilarträde och

emellan:kassoma

1998Budget för

miljo-1,4tillskjuterförsäkringskassaallmännalänsMalmöhus
0,7försäkringskassaallmännalänsKristianstadsochkronorner

kassa.tillmiljoner kronor gemensamen
konferenser,vidlogioch ar-personal,förKostnader resor

ochrespektiveMalmöhusbetsgruppsmedverkan etc svarar
förför. utomförsäkringskassa resorallmännalänsKristianstads

för.försäkringskassaallmännaSkåne länslänet svarar

Förpliktelser

försäkringskassaallmännaSkåne länsbeslutarKommittén att
ochpersonal externaförpliktelser samar-de gentemotallaövertar

samgåen-vidharbåda kassomadeochbetspartners avenvarsom
1999.januariden 1det

Projekt5.5

Varjekassan.vidprojektantalhar startatsettSom nämns ovan
mål.angivandemeddirektivfonnulerade avklartharprojekt

respek-från central-anställdaingårprojektenflestaIdesyfte, etc.
två kassomafrån defördelningjämnlokalkontorsnivå ochtive en

förankringautomatikuppnåsHärigenom eneftersträvats.har per
kontinuerligtinformeraspersonalAllorganisationen.helainom

infonnationssystem.internakassomasvia Intranet,
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någraNedan igångsattaexempel projekt, kommerges som
få avgörande betydelse för verksamheten vid den kassan:att nya

Lednings- Skånekassanoch Balanseratistyrsystem styr--
kort utreda och lämna förslag till förmodell verksamhetsplane-
ring och Verksamhetsuppföljning baserat modellen Balanced
Scorecard, lämna förslag till medelsfördelningsmodell, kontroll av
budgetutfall med mera

IT-strategi FK Skåne följer bl.a utveckling och visioner
inom 2005-projektet, effektiviserar och optimerar användandet av
information och gjorda investeringar 3.Skånekassans starka och

sidor fram underlag införtas verksamhetsplane-svaga som
ringen, Kompetensförsörjning FK Skåne beskriver verksam-
hetens kompetenskrav och yrkesroller, Kvalitetsutveckling FK
Skåne förslag till kvalitetssystem för Skânekassanden ochnya
innefattar åtgärder/system säkrar och utvecklar hela hand-som
läggningsprocessen Policy försäkrad med från detavstamp-
centrala kundpolicyprojektet utforma förslag till policy imp-samt
lementering densamma, Ohälsojförsäkringarna projektetav
ska kritiskt granska och arbetssätt förslagpröva tillsamt ge nya
och effektivare metoder och Det reformeradeangreppssätt.
ålderspensionssystemet genomförande försvarar genornföran--
deplan och genomförande.

Projekt 6 och 7 finns redovisade i bilagedelen.
Under rubriken projekt kan det samverkansavtal,även in-som

gående diskuterats i kommittén, ingå. I maj 1998 meddelar direk-
Perssontör utkast till föreligger.avtalatt ett ansökanatt en om

medel tillställts Utvecklingsrådet löntagarkonsult Anderssamt att
Wiberg vidtalats. Avsikten medel beviljasär några pi-om att- -
lotkontor skall referensgrupp företrädareutses, medsamt att en
från andra kassor kan följa arbetet med implementering och upp-
följning samarbetsavtalet, blir det första inom kassavärl-av som
den.

Utvecklingsrådet behandlar ansökan vid sammanträde i juni.
Dessvärre beviljas några medel. Trots detta fattas beslut ettom
genomförande, förutsättningar för bildande den referens-men av

kvarstårnämns därmedgrupp som ovan,
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6 Erfarenheter kommittéarbetetav

Svårigheter6.1 och nackdelar

Det har varit fördel för kommittén utsedda ledamöterstor atten
haft sin "hemvist" i respektive kassa. De känner verksamheten väl
och har kunskap inom området. Men denna fördel kan ocksåstor
vändas till nackdel. Som eventuell konsekvens kan befarasen en

ledamöterna därigenom kan uppfattas ha bindningar/låsningaratt
till den kassans personal. organisationssätt. arbetsrutiner ochegna
så vidare.

Det fanns bland personalen vissa betänkligheter, dels be-mot
hov kommitté och dels dess sammansättning. Dettaav mot p g a
förhållanden antyds framför allt upplevelsesom ovan, men p g a

bristande information/ kommunikation och osäkerhetav om ansvar
och ansvarsförhållanden. ifrågasattesDet även utlysningom en av
direktörstjänsten behövde ske. Enligt mångas uppfattning borde

modell tillämpats vid sammanslagningensamma Malmösom av
och Malmöhus allmänna försäkringskassor ha Det fannsanvänts.
också förväntningar ingen tvåde direktörema skulleatt kommaav

frågai tjänsten skulle besättasutan att kraft,externav en men
också förhoppningar tvåde kassadirektöremaatt skulleen av ut-

Kommitténnämnas. fick skrivelser och samtal i vilkata stödemot
för respektive dem blev kommitténsmot huvudkandi-som senare
dater till direktörstjänsten kom till uttryck.

En fråga troligen väckt del förundranannan kas-som en attvar
remissvar "Utredningenöver angåendesomas all-en gemensam

försäkringskassamän i Skåne" samstämmigt, det gälldenärvar
tidpunkten för sammanläggningen. Framflyttningen förslagenav
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tordeochspekulationer envaradeltillupphovtidpunkt engav
komförberedelsearbetetkassagemensammadettillförklaring att

fallvissa stannaeller i av.rentnedprioriteras avatt
Enligtspråkförbistring nämnas.kansvårigheteventuellSom en

bil-genomföraochförberedaförkommittén atttillsättsdirektiven
Ordenförsäkringskassa. samman-allmännaSkåne länsdandet av

ord kanDessaockså använts. geharsammanläggningochslagning
utgångs-ochberoendetolkningar ensskilda vartillupphov

står förbildandeordetNågrafrågan. attiuppfattning anserpunkt
för-radikalamycketochlångtgåendeförordarochnyskapandeett

handlingsprogrammet,fackligadetpräglarsynsättDettaändringar.
tolkningAndra gör4.3 annanpunkten enunder ovan.nämnssom

kas-sammansmältning/-växning avtonvikten motläggeroch mer
dominerakommerkassan attfarhågor den störreVissa attsoma.

naturligtvis natur-finnsHärutöver enockså fram.försmindreden
händakommervad attängslanoch överberättigad somochlig oro

vid detplats cent-beredas nyakommerintepersonal attden som
ralkontoret.

det ärmarkerartidigt attredanKommitténtilläggaskanDet att
klargörsuttalanden storattandraI enbildas.skakassa somen ny

organisationledarskap, etcförändringarkrävakanlänskassa
byggaellervälfungerar attdettillvaratagällerdetoch somattatt

framtiden.inställtskasiktetochheltnågot varaattnytt

ochomständigheterGynnsamma6.2

fördelar

kommitténfördel för att ut-tillvaritdethar storSom nämns ovan
"hemvist"sinharochstyrelseledamöterockså ärledamötersedda

harochvälverksamheten storkännerDekassoma.aktuellai de
fördeltillvarithadettordeSamtidigt storområdet.inomkunskap

ochsocialförsäkringenmedförtrogenvälordförandenockså äratt
kommitté-varkenvälmotiveratDet attadministration.dess synes

sinhaftochsakkunniga experterellerordföranden
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farhågorSkåne.tjänst/förankring i Därigenom deltorde en om
partiskhet ha undanröjas.kunnat

också klimat.Det varit positivt kommittén hafthar öppetettatt
diskutera framDet välvald strategi igenom och läggaattvar enen

Likasåledningsfilosofi innan utlysning direktörstjänst skedde.av
påkalladeskonsulthjälp för rangordning de kandidateratt av
genomgångkommittén, efter samtligas meriter, valt inter-attav

vjua.
såNär väl direktören tillsätts, intensifieras operativa arbetetdet

forma kassa radikalt. Flera olika projekt ovanse sättsatt en ny
igång och värderingsplattfonn fram inomgemensamen processas
organisationen såEnligt vad kommittén erfar, far-alla deäretc.
hågor och tveksamheter, tidigare, helt undanröjda.närrmtssom
Tillit, tilltro och viss framtidsoptimism återskapats.haren

6.3 Forskningsprojekt

Under 1997 inleddes samarbete mellan Centrum för Arbets-ett
vetenskap vid Högskolan Kristianstad och från derepresentanter
två skånekassoma. Detta resulterade i Högskolan olikaatt genom
forskningsinsatser åtog följasig hela sammanslagningsprocessen

tvåde organisationerna inför, under och efter den januari1av
1999. En första delrapport har delgivits kommittén i oktober 1998.

delrapportenAv framgår det longitudinell studieäratt en som
genomförs, vilket innebär individer följs under helaatt samma

gång. I undersökningen ingår proportionerligt urvalprocessens ett
frånanställda elva lokalkontor tvåoch de centralkontoren 184
från Kristianstads län respektive 209 från Malmöhuspersoner

län. Inledningsvis studeras den enskilda individens förutsättningar
hantera förändring, tvåatt även organisations-möteten men av

kulturer och hur påverkadetta kan bildandet organisation.av en ny
Organisationskommittén det mycket vällovligt bådadeanser att

kassoma tagit detta initiativ. Genom forskningsin-gemensamt en
denna karaktär kan skeendet speglassats objektivtav sättett

och de erfarenheter vinnes kan tillvara inför och vid fram-tassom
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utanför kassa-inomsåvälorganisationsförändringar, somrida
världen
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särskilda direktiv7 Regeringens
till kommittéer och särskilda

utredare

Enligt direktiven ska kommittén beakta regeringens generella
direktiv till kommittéer och särskilda utredare redovisningom av
regionalpolitiska konsekvenser dir 1992:50, offent-prövaattom

åtagandenliga dir. 1994:23, jämställdhetspolitiska konsek-om
dir. 1994:124 konsekvenser för brottslighetensamtvenser om

och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

7.1 Regionalpolitiska konsekvenser
med mera

Några regionalpolitiska konsekvenser dem redovisats iutöver som
tidigare utredningar och i proposition 1995/96:38 förutsätts icke
ske. De administrativa besparingar, förväntas uppnåssom
grund sammanslagningen, kommer i inledningsskedet be-av

antalet arbetstillfällengränsa Dennämnvärt. personal som er-
håller tjänst vid det centralkontoret bereds, med tillämpningnya

lag anställningsskydd l982:80 fortsatt anställning hosav om
kassan.

Allmänheten kommer beredas möjlighet tillatt samma person-
lig service fortsättningsvis. Antal lokalkontor och/eller andra ser-
vicepunkter kommer minska på grund sammanläggningen.att av
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åtagandenOffentliga7.2

socialför-administrationenbesluttill avhänvisningMed att om
ställnings-politisktföremål förvaritnyligenmedsäkringen mera

tillI-länvisasfrågan.skälfunnit prövakommitténtagande, har
betänkandesocialförsäkringsutskottets1998:41,1997/prop.

SFSl997798:l53regeringsskrivelse samtl997/98:SflJ8,
1998:87

konsekvenserämställdhetspolitiskaJ7.3

tillsättningvidambitionenhar5.3punkten avunderSom nämnts
be-tillgodosekravuppställdaavkallvaritck-tjänstema att utan

länMalmöhusochKristianstads samtmellanbalansvisshovet av
denanledningiharPerssonDirektörochkvinnor avmellan män.

antalmedsamtalingåendefört ettmålsättningen per-sistnämnda
fåhead-hunting. Attformbedrivetnågra falloch i avensoner

grunddelsväsentligt,aspekterfleradirektionenikvinnor är ur
erfarenheter ochockså andrainnebärledarskapkvinnligt attattav

kvinnormarkeraochinternt attförtillförs, dels externtvärden att
beslutandehögstadvsledningen.verkställandedenibehövs

jämställdhe-5.5punktenunder rörnivå. projektEtt nämnssom
gender-ilönestrukturverksamhet,belyses ettetcprojektetIten.
föreslåsåtgärderkonkretaiskaoch dettaperspektiv ut attmynna

jämställdheten.främjagenomförs föroch att

ochbrottslighetenförKonsekvenser7.4

arbetetbrottsförebyggandedet

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförNågra konsekvenser
sammanslagningen.följduppkommit tillbedöms intearbetets av
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8 Slutord

försäkringskassaSkåne allmännaDen organisationen vid länsnya
projektinriktade enligt kommitténsoch dess arbetssätt utgör, upp-

fattning, föredöme de krav kan ställasoch välett motsvarar som
modern och framsynt organisation.en

Vid kommitténs diskuteras bland erfa-slutsammanträde annat
renheter kommittéarbetet. Kommittén konstaterar gemensamtav

17 protokollerade sammanträden Flera komrnittéleda-ägtatt rum.
fråndet värdefulla i kommittén börjanmöter poängterar att tog

förhållandevis målsättning,god tid för diskuterasig ambi-att
tioner, krav ledarskap ocksåmed Därigenom skapades ettmera.
föitroendefullt samarbete och atmosfär, utgjortöppenen som en
god förutsättning för fulltlyckas Någramed uppdraget. le-att ut

framhållerdamöter kommitténs sammansättning och haftatt status
betydelse. De olika insatser sakkunniga respektivestor som ex-

utfört under gång flerahar skälperter processens av varav per--
sonalsammanhållning varit tillär ett stor nytta.-

Kommittén vidare bedömningen dengör medverkat tillatt att
två frågor särskilt lyfts fram, nämligen tidsbegränsat ledarskapett
och det samverkansavtal, träffats mellan Skånei län.parternasom
Det sistnämnda kommer säkerligen flera efterföljare inomatt
kassavärlden. Erfarenheter detta avtal, liksom det forsk-av av
ningsprojekt under 6.3 kommer medorrmämns säkerhetsom
många andra till del.
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Kommittédirektiv

Bildandet Skåne läns allmännaav

försäkringskassa

Dir. 1997:4

Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 1997

Sammanfattninguppdragetav

En organisationskomrnitté tillsätts för förbereda och genomföraatt
bildandet Skåne läns allmänna försäkringskassa från ochav med
den 1 januari 1999.

Kommittén skall bl.a.
utarbeta organisationsplan för försäkringskassan Skåneien län.-
utarbeta underlag till Riksförsäkringsverkets anslagsframställ--
ning,
vidta nödvändiga förberedelser för anställning personal vid- av
den kassan samordna de tvåsamt nuvarande försäkrings-nya
kassomas yttrande till Riksförsäkringsverket beträffande för-
ordnande direktör för den försäkringskassan Skåneiav län.nya
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Bakgrund

dåvarande1995 stats-december7denbemyndigadeRegeringen
medsamrådiförutredare attsärskildtillkallaHedborgrådet enatt

iförsäkringskassomaallmännadeochRiksförsäkringsverket
förförutsättningarnautredalänMalmöhusochlänKristianstads

Utreda-Skåne.förförsäkringskassaallmänbilda gemensamatt en
försäkringskassansdenförslaglämna nyavidareskulle omren

lokalisering.ochorganisation
statsrådettill1996oktoberlldenskrivelseiharUtredaren

SkåneförförsäkringskassaföreslagitKlingvall gemensamatt en
föreslagit cent-vidare attharUtredaren1998.januarildenbildas

Kristianstad.tilllokaliseraskassandenförralkontoret nya
till-remissinstanserSamtligaremissbehandlats.harSkrivelsen
Sty-Skåne län.detibildasförsäkringskassa nyastyrker att nyen

förordatdock attharKristianstadiförsäkringskassanförrelsen
Styrelsen1999.januariltill densenareläggssammanläggningen

förbere-ordentligbehovetmedsenareläggningen enavmotiverar
isjukvårdshuvudmännennuvarandedemeddelsetid treattsamt

1999.januarildenskallSkåne samman

Uppdraget

bildandetmedarbetetsamordnaskallorganisationskommittéEn
organisation,bl.a.vadSkåne läniförsäkringskassa avsernyenav frånutgåbörArbetet attarbetsformer.ochkompetensbemanning,

tilllokaliserasskallförsäkringskassandenförcentralkontoret nya
Kristianstad.

tillledakunnabörförsäkringskassansammanslagningEn av
börfrigörshärvidDebesparingar. somadministrativa resurser
denåliggerbesparingskravde somför mötaanvändas attkunna

kassan.sammanslagna
Riksförsäkringsverket över-tillochframskallKommittén ta

erforderligabedömaför resur-behövs attunderlagdetlämna som
försäkringskassan.denför nyaser
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Kommittén skall vidta nödvändiga förberedelser för anställning
vidpersonal den försäkringskassan med beaktande 6 b §av nya av

lagen l982:80 anställningskydd. Kommittén skall vidareom
samordna de nuvarande försäkringskassomas yttrande till
Riksförsäkringsverket det gäller förordnandet direktörnär isom
den kassan. Kommittén skall därvid beakta sådant för-attnya ett
ordnande bör ske i god tid före inrättandet den försäk-av nya
ringskassan.

Ansvaret för förbereda avvecklingen de berörda försäk-att av
ringskassoma vilar fram till den 31 december 1998 respektive
försäkringskassa. Frågor investeringar och nyrekryteringarom
fram till denna tidpunkt skall beredas särskilt med organisations-
kommittén.

Arbetet skall bedrivas så den försäkringskassan skallatt nya
kunna inleda sin verksamhet den januari1 1999.

Organisationskomrnittén skall beakta regeringens direktiv till
samtliga kommittéer och särskilda utredare regionalpolitiskaom
konsekvenser dir. 19 2:50, offentliga åtagandenprövaattom
dir. 1994:23, jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.om
1994:124 samt konsekvenser för brottsligheten och detom
brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisatio-
informerade sitt arbete och dem tillfälle framföraner om attge

synpunkter genomföra förhandlingar i enlighetsamt lagenmed
1976:580 medbestämmande i arbetslivet.om

Socialdepartementet
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LÄNS ALLMÄNNASKÅNEK FÖRSÄKRINGSKASSA
Arbetsmatetial0-231998- lBSC- gruppen

Skånekassanstyrkort iBalanserat

Inledning1.1

1.2 En modellny

I PM "Lednings- Skånekassan"och ck-organisation för 1998-03-13
formuleras kraven den kassan enligt nedan:nya

måste framgångsrika:Vi för bliatt

åstadkommaKunna och redovisa RESULTAT0
KVALITEHa hög vår bådei verksamhet. kunder ochgentemotc upp-

dragsgivare
Bedriva verksamheten RATIONELLT0

Detta kräver i sin tur:

En decentraliserad organisation
Kundfocusering
Ständigt ifrågasättande och ständiga förändringar
En lärande organisation förmågamed utveckla "det intellektuellaatt
kapitalet"

deAtt anställda trivs med sitt arbete0

Kraven enligt visar måsteverksamheten och följasatt styrasovan
flera olika perspektiv. måste ocksåVi få bådemed det kortsik-ur

tiga perspektivet budgetåret långsiktigaoch det sträcker sigsom
några år framåt i tiden.
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Skåne-förkanverksamhetsstyrningförmodellEn passasom
"Balanserat Styr-BSC"Scorecard"Balancedbehovkassans är -

modell StyrkortetfinnamedarbetatharProjektetkort". att aven
vår verksamhet.tillanpassatssom

beskrivningkortStyrkortBalanserat3 en-

lanserades i bör-BSCScorecardBalancedStyrkortBalanserat -
ekonomisktraditionelltillalternativ90-talet styr-jan ettsomav

fokusperspektivviktigafyraverksamhetenning. Genom att urse
medverksarnhetsstymingenkortsiktigadenBSC kopplaförsöker

fokuserastrategin. Genomochlångsiktiga visionen ettden att
målområden,väsentligastyrtal inomnyckeltalfåtal kritiska styr

påverkarverksamhetendagligadenoch följer mor-somuppman
resultat.utveckling ochgondagens

perspektivet,finansielladetperspektivenursprungligaDe fyra är
utveck-förnyelse- ochprocessperspektivet ochkundperspektivet,

lingsperspektivet.
igår,tidsdimensionerockså byggakanStyrkortet sägas tre -
ellersker idagdå vad"Igår" resultatimorgon.idag, är ett somav

imorgon.
såg enligt figur nedan.Modellen enligt utursprunget
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Genom i kompakt form de allra viktigasteatt presentera styr-en
fårtalen ledningen möjlighet avvägningar mellan olikagöraatten

angelägna intressen. Man kan det balansgång mellanse som en
olika fåinsatser där det gäller balans målen nåsi hur inom detatt
olika perspektiven. ocksåDet gäller sambandet mellan deatt se
olika perspektiven, hur kan viss utvecklingsinsats på-t antasex en
verka hur påverkarkunderna hur det kvaliteten iser oss. pro-

påverkarhur det användningen resursernacessen, av

Vanligt komplettera ursprungsmodellen med femteär att ett per-
spektiv fokus gäller medarbetarna.som
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verk-frånutgårstyrkortbalanserat manframI etttaattprocessen
led-viktigtdärförmål. attDet ärstrategiskaochvisionsamhetens

strategiskaUtifrån destyrkortet.medarbetetiningen engageras
styrtal.lämpligaochframgångsfaktorerkritiskaidentifierasmålen

handlingspla-konkretaochbestämsstyrtalrespektiveMålnivå för
Arbetsmodellenfastställes.framgångsfaktorematillkoppladener

nedan.skissenframgårnivåövergripande aven

det dag-medvisionenknytaframgångsrikt sammanFör ettatt
tvåfrånskerBSCutvecklingenviktigtdet avarbetet attliga är

förmedlasochtydligamåstemålstrategiskaochhåll. Vision vara
kritiskaframgällerdetNär taattorganisationen.iledningen utav

måstehandlingsplanerochstyrtalrelevantaframgångsfaktorer,
tidenmåste helastyrkortEtt varaorganisationenhela engageras.

granskningföremål förständigtinnehållsitttillochlevande vara
prövning.och

19980945SkämFKStyrkaBdalld

Ã/lå
:hUtvecklingEitcnanFokus h MedabeicxeProcess..orsdocrx.. Wargpgspemv rsayr llll
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Skånekassans2 styrkort

Våra utgångspunkter2.1

I arbetet med identifiera fokusområden, målstrategiska ochatt
kritiska framgångsfaktorer utgått frånhar följande dokument.

SFA-visionen 2005

Skånekassans plattformgemensamma

Regleringsbrevet 1998

Aktuella projektbeskrivningar inom Fk Skåne

Policy försäkrad-
Ohälsoförsäkringama
Kvalitetsutveckling SkåneFk
Kompetensförsörjning SkåneFk

Utöver de ursprungliga fokusområdena har kommit fram till att
särskilt medarbetarfokus bör finnasett med eftersom plattformen

flera viktigapoängterar ställningstagande vad gäller led-synen
ning och medarbetare.

2.2 Fokusområden

I Fk Skåne bör arbeta utifrån fem fokusområden. Styrkortet ska
innehålla mål, framgångsfaktorer och styrtal påverkbartär försom
kassan och enheterna. Det innebär övergripande SFA-att mer
frågor, teknikutvecklingen, intet med. Ambitionenex ocksåtas är

styrtalen ska kunna fastställasatt enhetsnivå. Några undantag
kan dock förekomma.
I arbetet med fastställa framgångsfaktoreratt och styrtal upptäcker

del dem kan hänförasatt till flera fokus.man Fören fåav att en
någorlunda tydlig indelning har därför försökt dra vissa gränser
mellan fokusområdena.
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ochEkonomi resurser
såsomförhållandenekonomiskatydligagällerdetUtöver som
gällerdethänfört ävenhar sommedelsanvändningochbudget

då förstaigällerDetfokus.dettatillresursanvändningeffektiv
iavspeglas tiproduktivitet somoch processernaeffektivitethand

uppdragsgivare-därmedharFokusornrådet ettstyckkostnader.ex
perspektiv.

Processerna
handläggningengäller avdethänförtharfokusTill detta som

infomia-vårochrehabiliteringmedförmåner, arbetetolika
inomMålenomvärld.ochförsäkradetionsverksamhet gentemot

hurmål, dregleringsbrevetsdel svtillområdet bygger stor
rutinervårahurkvalitetsperspektiv,handläggningen ettsköter ur

därmedomfattarOmrådetlevererastjänstervåra etc.fungerar när, denna.bedriveroch hurkämverksamhetvår

Färsäkrade
förhållandevårt gentemotgällerdethänförsfokusTill detta som

frågordvåra tjänster,levererar omoch hur v sförsäkradede
tillgänglig-bemötande,frågoruppfattarförsäkradede omhur oss,

ifinnskvalitetdenfokuserarOmrådetliknande. somochhet
försäkrade hardeförtroendevilketochtjänsternaleveransen av

vårt arbete.för

Medarbetare
medarbetarfrågor.ochlednings-hänförsfokusområdedettaUnder

ledningenhurexempelvissikteskaområdetMålen inom ta
och lik-arbetssituationsinupplevermedarbetarnahurfungerar,

sig.arbetsförhållandenahurvisar ternande som

lärandeochUtveckling
förmåga för-vårochframtidsfrågoma attfokusområde rörDetta

dethänförasskaHitoch fömya somverksamhetenbättra oss.
sådantDmetodutvecklingkompetensutveckling, etc. svgäller
positiviverksamhetenförändraochförbättrasikte atttarsom

fokusområden.övrigainomriktning
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3 Styrkortets mål, framgångsfaktorerstrategiska och
styrtal

3.1 Ekonomi och resurser

Strategiska mål: Vår ekonomi ska i balans tidenövervara

Vi handlägger försäkringen effektivt och rättssäkert till
lägsta möjliga kostnad
den plattformen Effektivtgemensamma resursutnytt--

jande

Framgångsfaktorer: Tydliggjorda krav respektive budgetansvarig

En allmänt accepterad medelsfördelning till resulta-
tcnhetema

Ett effektivt redovisnings- och uppföljningssystem för
snabbt upptäcka avvikelseratt

Styrzal Avvikelse från budget.
totalt-
anslag läns-mått-
avgiftsintäkter läns-mått-
"Öronmärkta" medel-

Stycktid för vissa "tunga" ärendeslag
sjukpenningmnderhållsstöd. bostadsbidrag, föräldra-
penning. förtidspension

Förhållandet mellan tid för administration och försäk-
ringsverksamhet
enligt tidsredovisning

Motiv
Målet vi tidenöver ska hålla våratt budget självskriven.är Mellan
åren kan vissa över/underskridande sikt måsteaccepteras men

balans finnas. RFV har i underlagen fören resultatdialogena
angivit visst anslagssparande kanatt bra, dock inte 3%.övervara
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viktigplattform ensomangesSkånekassansI gemensamma
handläggningenuppdragsgivarevåra attgrundprincip gentemot

billigt.ochrättsäkerteffektivt,sker
tillochverksamheterolikaförmedel re-måstemålennåFör att

dresursbehoven,medså de vfördelas stämmersultatenhetema att
finnsdetkrävermedelmed atthushållninggodEnträffsäkert.s

kravtydligaochanvändasskamedlenför hurspelreglertydliga
ansvarige.den

ieffektivitetentidenbudgetsituationen över samtspeglarStyrtalen
administra-förhållandetvisarTalethandläggningen. som

prioriterarhurmåtttion/försäkringsverksamhet kan utgöra ett
försäkringen.kämverksamheten

kvartalsvis.minstföljagårstyrtalföreslagnaSamtliga att

Försäkrade3.2

nåmöjligheteroch atttillgänglighethöghaVi ska gemål:Strategiska en
besökinternet.telefon. brev, etcolika sätt;oss

kundtjänstnåkunnaföröppettidGenerös attFramgångsfaktorer: .

väntetiderKorta

KundenkätenSryrtal:
-tillgänglighet

kundtjänstitelefonSvarstider
väntetider-

samtalborttappade-
samtalåterkopplade-

Motiv
ochviktigtillgängligheten är attbetonarVärderingsplattformen att

tillgänglig-Kravetolika ärförsäkrade sätt. attmötavårakan
förväntningar.försäkradesdenivå med elleri överliggaskaheten
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Styrtalen visar dels tiden hur de försäkrade bedömer våröver till-
årsvisagänglighet mätningar kontinuerligtoch hur lättpass- -

når via telefon.man oss
När tekniken förändras ocksåkan hur kontakterna viasker tse

internet.ex

Strategiska mål: Vi ska uppfylla den försäkrades förväntningar be-
mötande

Framgångsfaktorer: God kunskap den försäkrades förväntningar ochom
upplevelser med den försäkradeta i kartläggningen

Tydliga uppdrag möjliga kommunicera internt ochatt-
externt

Informera ersättning och beslut förväntasnärom vara
den försäkrade tillhanda kvalitetsdeklaration

Styrtal: Kundenkäzen
bemötande-

Klagomâlshanteringen
något mått-

Projekt Policy försäkrad hanterar frågan

Motiv
I värderingsplattfonnen uttrycks flera vår ambitionsätt deatt ge
försäkrade korrekt bemötande och denett försäkrades intresseatt
har högsta prioritet.
En avgörande framgångsfaktor är vad den försäkradeatt vet
förväntar sig olika sätt.
Projektet Policy försäkrad har för avsikt formulera resultat-att ett
mål baserat kundenkäten vad gäller bemötandet.
Resultatet kan avläsas i styrtalen från kundenkäten årsvis och- -

löpande i mått behandlar de klagomålettmera och posi-ävensom
tiva omdömen fångas året.undersom
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Processer-na3.3

och denollfelsprincipenfrån börjanVi ska rättmål: göraStrategiska --
försäk-handläggerlitakunnaskaförsäkrade att

rättssäkert.ringen

utvärderingochuppföljningStändigFramgångsfaktorer:

handlägg-säkrareocheffektivareförprojektFortsatta
ning

felAndelenStynal:
underlagbristfälligtfelaktigt och-

rättstillämpningfelaktigt-

Motiv
mål ochregleringsbrevetsmedöverensstämmelsestårMålet i

iuttrycktill vär-och kommer ävenersättningsatsningama rätt
deringsplattformen.

kompetensutveckling utveck-fokusFramgångsfaktorema är a
ocharbetssättutvecklingframföralltlärandeochling avenmen

uppföljning.ständigmedkombineratmetoder
ochkvalitetskontrollemaresultatenvisarStyrtalen aggregerat av

månadsvis.löpandeföljagår att

offensivtarbetareffektiv ochhandläggningVår ärmål:Strategiska
värdeskapande.med det ärsom

säk-enhetlig ocheffektivare.förprojektFortsattaFramgångsfaktorer: mer
handläggningrare

Ökat lokalkontormellansamarbete
tidsmätningEnhetlig
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Genomströmningstider förStyrtal:
Vårdbidrag,förtidspension/sjukbidrag,SPN-ärende-

arbetsskadelivränta
BOB/BTPbostadsstöden-

Motiv
för-vill denolikauttrycksvärderingsplattformen sättI att ge

skaparsådantmedarbetaskabra service ochsäkrade att somen
tidtjänster i ärförsäkrade. leverera rättför den Attmervärde ett

utvecklingprojekt förFramgångsfaktorerområde.viktigt är av ar-
också tids-bättreerfarenheterökad spridningbetssätt, enmenav
handläggningen skerså drasmätning slutsatser kanatt varom

effektivt.mest
Även kundestycktidemamått genomströnmingstidema.Ett är an-

ochtill fokus Ekonomihar hänförtsvänts resurser.men

effek-Våra i ohälsoarbetetStrategiska mål: metoder och ärangreppsätt
tiva.

Framgångsfaktorer: projekt för effektivare och säkrare handlägg-Fortsatta
ning

Ständig uppföljning utvärderingoch

Certifiering rehab-handläggareav

Sryrtal: förhållandeResultat SAR-tjänst i till nybeviljadeav
förtidspensioner/sjukbidrag

Resultat Qben-granskningar ohälsaav -

fall sjukfallz60Antal
dagar+sjukbidrag+förtidspensi0ner/ invånare000l
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Motiv
Regle-rehabilitering.framlyftasärskiltVi har valt processenatt
målstrategiska ärbas där kassansmål liggerringsbrevets ensom

Även hand-härochmetoder angreppssätt.effektivaframlyftaatt
försäkrade.deförmervärdeskapadetlar attom

framgångsfaktoremabehandlarohälsoförsäkringamaProjektet a
förslagetjusteringarvilket innebärakan ovan.av

förtids-nybeviljadetillrelateratSAR-tjänstStyrtalet resultat av
både detäckerTaletlöpande.följaspensioner/sjukbidrag kan
inte kandeochrehabiliteringresultat efternår lyckat somettsom

återgå i arbete.
tidigare.detinteeftersom använtMåttet måste testas

rehabili-gällerkvalitetsmått detnärQben-granskningar är aett
krävsjämförbarhetFörteringsfallen. att

område.någotkriterier inomeftergranskarenheternaatt samma
mått.årligtEtt

Medarbetare

organisation vårutvecklarochlärandeVi arbetar imål:Strategiska en
allas kompetensverksamhet tasattgenom

till vara.

frånförändringsarbetetdrivakanledarskapBraFramgångsfaktorer: som -
handlingtill0rd

för arbetsupp-befogenheterochDelegerat egenansvar
kompetensutvecklinggifter och

bland personalenrörlighetStörre

PSOMått ledarskapetStyrtal:

KvalitetsrevisionenResultat av



55Bilaga 31998:163SOU

arbetsplatsattraktivSkånekassanmål:Strategiska år en

DelaktighetFramgångsfaktorer:

arbetstiderFlexibla arbetsformer och

Ökad jämställdhet

psykosocialarbetsmiljö fysisk ochBra -

fkarbeta"Stolt" över att

psykosocialauppfattning denStyrtal: Medarbetarnas ar-om
PSO/Tempenbetsmiljön

Sjukfrånvaro

Köns-åldersfördelning
lr - v37-

Motiv
Både målen framgångsfaktoremaoch enligt har sin grund iovan
Skånekassans värderingsplattform.
Styrtalen gällervad ledarskap och medarbetarnas uppfattning om
sin årligaarbetsmiljö kan följas mätningar den psyko-genom av
sociala arbetsmiljön. Kvalitetsrevisionen både uppfattningger en

kvalitetsarbetet ocksåi enheterna värderingstortom men en av
hur kvalitetsfrågoma. Bådaledningen arbetar årligamed talen är
mått.
Sjukfrånvaron köns-/åldersfördelningenoch följaskan löpande

året.under
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Utveckling och lärande3.5

ochförsäkringeniVi ska ha hög kompetensmål:Strategiska varaen
vårt bemötande.vår yrkesroll ochprofessionella i

personligförsäkringsmässig ochKompetensutvecklingFramgångsfaktorer: -

roll iSocialförsäkringensomvärldskunskapGod -
skyddsnätet

enligt tids-lärandeutveckling ochförtidenAndelStyrtal: av
redovisningen

optimalutvecklas förskaVår inom ITmål: kompetensStrategiska an-
våra IT-systemvändning av

kompetensutveckling ITKontinuerligFramgångsfaktorer:

klarat IT-körkortAntalStyrtal: som

takt med behovenKompetensförsörjning imål:Strategiska

kompetensbehov och kom-Fortlöpande kartläggningFramgångsfaktorer: av
petensproñler

kompetensproñlerkompetensbehov och"Gapet" mellanStyrtal:

lärande ska öka tillVår tid för utveckling ochmål:Strategiska avsatta
vår totala arbetstid.10% av

försäkringsmässigKompetensutveckling IT, ochFramgångsfaktorer: per-
sonlig

och nätverksarbeteUtökad projektverksamhet
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Sryrtal: utveckling ochAndel tiden för lärande enligt tids-av
redovisningen

Motiv
En ökad satsning humankapitalet och utveckling och lärande år
avgörande för förbättra inom övriga fokusområden. Viatt oss
måste högre kvalitet i handläggningen och hög kom-satsa en

inom måsteIT. Vi också våratill framtida kompe-petens attse
tensbehov täcks och mellan behoven och aktuellaatt gapet
kompetensproñler så Skånekassanslitet möjligt. Iär arbets-som

ligger arbeta i olika projektsätt och nätverk. Som inriktningatt en
föreslås andelen tid för utveckling och lärande ska öka till 10%att

arbetstiden.av
Styrtalen ska visa dessa satsningar olika Andelen tid försätt.
lärande kan följas löpande tidsmätningama. Antal kla-genom som

IT-kort registreras också löpande.rat
Gapet mellan kompetensbehov och kompetenspreñ redovisas en

årligen.dast Utvecklingsarbete pågår.
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1.0versionStyr-kortet4

ochEkonomi resurser

i:Budgeuvvikelse x

Stycktider x

I

:utarbetat:
Processer

PSOndelfeltillgänglighet x.. ledarskapet xx- -xlandstingenbemötande y.y - arbetsmiljö xx- -:ti:rättstillämpning-
Återkopplsdesamtal 7ax Sjukfrånvaro IdxGenomströmningsdder

medianBTF/BOBKlagomålsindex - Kvulitetsrevison yymediumSPN-ärende-
FTPSAR x.:

lärandeochUtveckling

xmedlT-körkortAndel

Kompetens m

x,x%förlåtandeTid
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5. Verksamhetsplanering uppföljningoch

Styrkortets huvuduppgift målde finnsär föratt styra mot som
verksamheten och sammanfattande bild verksamheten.ge en av
Därför ocksåblir styrkortet den grund verksamhetsplane-som
ringen på.vilar

Ett väl utformat styrkortet kan ligga till för bådegrund verksam-
hetsplanering och rapporteringen verksamhetenav

Planering
styrkortets utfomining utkristalliseras det ledningengenom som

bedömer de viktigaste målenstrategiska för verksamhetenvara
lite längre sikt, d år3 eller längre. I styrkortet kan ocksåv s ca
ingå viktiga mål kortare dåsikt och kopplat till särskilda sats-
ningar. Justeringar h ändrade förutsättningar årligen.t görsm
Fokusområdena blir dänned utgångspunkten för årligaden plane-
ringen och den övergripande strukturen för verksamhetspla-ger

Samtliga målsättningar och handlingsplaner för såväl dennen. re-
nivångionala enhetsnivå kan därmed inom fokus-som rymmas

områdena.

7 Uppföljning
styrkortet också strukturen för uppföljningen där minimi-ger som
nivå gäller följa och kommenteraatt utvecklingen styrtalenav
regional och enhetsnivå.

Utvecklingen kortets styrtal ska indikationer uppfölj-av ge om
ningen och analysen behöver fördjupas inom något eller några om-
råden, antingen för hela kassan eller för enskilda enheter.

Behovet strukturav en gemensam

I den Skånekassan finns 38 lokalkontor 36 resultatenheternya
med långtgående decentraliserat för verksamheten. Enansvar
långtgående decentralisering kräver samtidigt kvalificerad ochen



1998:163SOU3Bilaga60

kunnaskastyrelsenochledningenföruppföljningregelbunden att
verksamheten.förövergripandesitt ansvarta

väsentligt gemensamenunderlättas genomuppföljningsådanEn
verk-ocksåtill attska avrapporteringen menhurförstruktur

Avsik-grundstruktur.efterutformas gemensamsamhetsplanen en
vilkainomvissa re-detaljstyra ramarattinte geutanär attten

ochverksamhetsplansinutformakanfrittsedanenhetspektive
uppföljning.

Planeringsfárutsättningar

Grunden
nästkommandesikteendastinteskaVerksamhetsplaneringen ta

SFA-Därför utgörtidshorisont.längremåste habudgetår enutan
policysochplattformSkånekassans2005, gemensammavisionen

basen.

Årliga förutsättningar
året.kommandedetförförutsättningarnaRegleringsbrevet ger

år och ärfleraöverdeoftastdockVerksamhetsmålen är samma
policys.ochplattformvision,tillkoppladeväl

kombi-året igångnadetunderresultatutvecklingenochResultat
förunderlagförändringarellerinsatseraviserade germednation

fokusområden.samtligainomverksamhetsanalysen

satsningarmål ochsärskilda somdegrundMed detta angessom
kanverksamhetsåret. Dettaunderför kassangenerelltgällaska

målnivåer.ochutformningstyrtalenspåverka

Planeringssarbetet

balanseradedet styr-uttrycktillkommer genomDet synsätt som
förviktigaallaidentifierats ärfokusområdendekortet är somatt
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ocksåoch helhet. därför viktigtverksamheten ska i Det ärses en
analysenheterna i planeringsarbetet sin lokala lä-göratt avegen,

ingårfokusområde. detinom respektive De styrtal över-get som
också möjlighetgripande kortet är storgemensamma men ger en

för komplettera uppföljningen.enheterna med styrtal iatt egna
fårDen föl-lokala analysen visa vilka ytterligare styrtal börsom

Jas.

då förDet lokala styrkortet blir planering. Detenhetens ärramen
fullt möjligt för inom enhetenarbetsgrupper konstrueraävenatt ett

dåstyrkort bördet rimligen endast sikte den arbetsgrup-tamen
specifika verksamhet. Det väsentliga dock arbetsgrup-är attpens
styrkort drar håll enhetenspens styr-samma som gemensamma

kort.

Rtziämmñä DIIHIAZH

Styrkmetsfdusauåt
Mimi/and
Fra-anar
-Unmldütg lärandeoch
Medarbetare
Banan ochresurser

1
Styr-tumssyn-tal
-l-iivaübzd
PHXILUCT 44-Utvecldingochlärande
Medarbetare
Brann Ich IYJWSEI

Va-Icammpzøz
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efterverksamhetsplanenbyggslokalt uppochcentraltBåde
nedanbildenistrukturen

lokaltVerksanhetsplanen

fokusStyrkoitets
styrtaloch

musamål-Suategiska MSW
-Cemalanål nål-Ccruala

mLokala nålLokala

lmatser Insatser
oehUtvecklingProcesser www,

lärandenålStrategiska nål.Sumegska
nålStrategiskaimålCemala nå.Gamma

nål-CmualanålLokala nå.Lama
rrñl-Lokala

38° Nuläge
11158156 satsa

matsa-lülmblRSik:SnyrhnMann

dessochfrån styrkortetutgåskaVerksamhetsuppföljningen
begrän-alltid endastochenbartintekandenfokusområden. Men

också komplet-måstestyrkortetifinnsstyrtalde utantill somsas
information.medteras annan

tidpunkter ocholikavidolikauppföljningen ärdjup iBehovet av
"Övergripande sinifrågor" har angettrapportförarbetsgruppen

följande:

harLokalkontorenökar.resultatanalys egetoch ettutvärderingKraven
utifrån kravdemåluppfyllelsenbedömamåste kunnaochresultatansvar

punktformikravtotalt. Dessa ärkassanställssom
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i
l
i kontoren/kassan gjortVilka insatser har-
E måluppfyllelsen. ska kom-Denoch ävenKommentera bedöm-k iförhållande till faktorerandrabedömas ioch sam-monteras

hället.
genomförda insatseröversiktligt vilkaoch bedömKommentera-

måluppfyllelsen.haft förbetydelsesom
resultaten.åtgärder med anledningeventuellaKommentera av-

stymings-följer verksamhetenDet viktigt kontoren löpandeär att ur egeni delar kvartalsvis kanockså så de i relevantasynpunkt att samman-men
kommentarer och analy-Kontorensfatta till Ck enligt punktsatsema ovan.

styrelsen kvalitativt bragrundförutsättning för kunnaär att ge enser en
årsredovisningskraven.uppfyllakassagemensam analys och för kunnaatt

Särskilt viktiga i detta sammanhang är
i
l halvårsuppföljningen dels klara indikationerbör hursom ge-l

årets ocksåverksamhet går förtid behov korrige-I men ge ev av
ringsåtgärder åretför resten av

såväl måste3-kvartalsuppföljningen basunderlag försom ge-
års verksarnhetsplanering för Ck:s arbete med resul-nästa som

årsredovisningentatanalysen i

Uppföljningama ocksåkommer viktig del i detutgöraatt en
underlag sakområdesansvariga har till de resultatdialoger ochsom
andra diskussioner har med "sina" kontor. En regelbundenman
uppföljning därför viktigt styrinstrument bådeär för kontors-ett
och kassaledning.

Revisonsenheten. sinhar 1998-08-26 rekommenderat5 rapport en
F kvartalsvis skriftlig rapportering framförallt fokuserar åt-som

gärder och omdisponeringar måste nåför målupp-göras attsom
fyllelse.

Med ovanstående utgångspunkt bör därförsom en gemensam
struktur baserad styrkortet användas för uppföljningen från en-
heterna. Huvudprincipen dåkan för uppföljningenvara :
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kom-ochuppföljningallmänhetikvartaletoch andraförsta -
Kommentarernastyrkortet.ifinnsstyrtaltill dementarer som

framföralltdåskaochföreliggerintedå måluppfyllelsekrävs
vadochutvecklingförväntadvad gällerframåtsyftande manvara

nå måluppfyllelse.vidtaga förtänker att
redovisningmeduppföljningutvidgadtredje kvartalet aven- Ävenresultatet.analysochåtgärder kommentarerochvidtagna av

vadbedömningfinnasdetuppföljning skai denna prognosav
då inne-kommerUppföljningenresultatutvecklingen. attgäller

regle-imål finnsframförallt destyrtalen,hålla enbartän sommer
styrkonet.med ifinnsinteringsbrevet sommen

Samtidigt görstyrkortet.tillsiginskränkerkvartaletfjärde en--
innehålladå kommerverksamhetsplaneringheterna attsomnyen

fokusornrå-olikadeläge inomkontoretsfördjupade analyser om
dena.
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Skånekassan
Åsa 1998-1Andersson l-06

skånekassanKvalitetssystem för den nya

Vårt mål våratillfredsställa försäkrades ochövergripande är att
Vårauppdragsgivares krav, behov och förväntningar. försäkrade

vår hålleroch uppdragsgivare kräver kvalitéverksamhet högatt
inom områden.alla Det dessutom viktigt för den enskilde med-är
arbetarens yrkesstolthet verksamheten känd för hög kvalitet.äratt

Vad kvalitetär

utgår frånVi den definitionen i dengängse internationella stan-
dard International organization for standardization,utsom ges av
ISO;

"Alla egenskaper hos produktsammantagna eller tjänsten
förmågadess tillfredsställa uttalade elleratt under-som ger

förstådda behov".

Definitionen direktsäger kvalitet skall helhets-attoss ettses ur
perspektiv någotoch kundenär i första hand har bedöma.som att
Den lämnar också för leverantöröppet tjänsternaoss som attav
förhand tolka "underförstådda" behov.

En tjänsts kvalité beroende vadär rätt tjänstgörsav som
och hur den rättgörs sätt. För tjänst skall få hög kvalitéatt en
krävs dessutom väl genomtänkt organisationen utrymmesom ger
för flexibilitet och hänsyn till olika kunders önskemål och behov i

tid.rätt
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kvalitetssystemVarför

vik-detkvalité ärmed högtjänstermål levereravånnåFör attatt
faktorerdemedarbetarkontinuerligtochsystematiskttigt att
felaktigochBristfälligtjänster.vårakvalitetenpåverkarsom

Ettkostnader.ocholägenheterbetydandetilllederhandläggning
hand-ikvalitetentillledabör attkvalitetsarbeteprocessinriktat

kvalitetsmed-medarbetarnassamtidigtförbättrasläggningen som
effekti-kanhandläggningsprocessemamed detochstärksvetande

reduceras.kostnadernaochviseras
systematisktochlångsiktigtträget,kräverKvalitetsarbete ett

förbätt-engagerade iorganisationen ärialladärförhållningssätt
kannågotalltiddetfinnsverksamheter somallaIringsprocessen.
tilli sigkvalitetsförbättringarmedarbetetlederoftaochbli bättre

förbättringsbehov.upptäcker nyaatt man
haråtgärderkvalitetsförbättrandemedarbeteårensDe senaste

Dettaorganisationen.ikvalitetsklimatgrundlagt gynnsamtett
ViSkånekassan.deniutveckla pre-ochtillvaratamåste nya

kvalitets-Skånekassan gemensamtförföljandei det ettsenterar
beståendesystem av

visionövergripandeen-
arbetetförriktlinjer-

arbetsbeskrivningar-
uppföljnings-/utvärderingsåtgärderochmätinstrument-

ansvarsfördelning-

utvecklingKvalitetssäkring -

ligförsäkrade. Ansvaretdenfokuseravårt arbetealltiskallVi
kva-kunnigochengageradmåste omledningenhos varasomger

skaparmedarbetaresamtligamed or-entillsammansochlitet som
mål-Dearbete.alltkvalitetstänkandedärganisation genomsyrar

åtgärderdelokalt,ochcentraltbådevisättningar sätter upp,
ochavspeglatidenhelamåsteuppföljningar göroch devidtar
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konkretisera och kunna återföras till den övergripande visionen
och de riktlinjer antagit.

I-lelhetsperspektivet kvalitet borgar för alla delar iatt orga-
nisationen målsätts planeras, följs och utvärderas.upp

Centralt i kassan har övergripande för allaett attansvar po-
licys, verksamhetsplan och handlingsplaner i övrigt har sin ut-
gångspunkt våri kvalitetspolicy och alla medarbetare lätt kanatt

så fallet.ärattse
Dessa styrdokument skall formulerade så åtgärdernaattvara

går målsätta följaoch utifrån kvalitetsaspekter.att upp
De mätinstrument vi bestämmer för använda olikaattoss

områden ocksåskall de ha utgångspunktsin vårti kvalitetsarbete.
Det skall också analyserasmäter och värderas för kunnaatt
återföras i organisationen led i den ständiga förbättrings-ettsom
processen.

Kvalitetsmålen skall konkretiseras våri verksamhetsplan. De
övergripande målen skall ha genomslag i samtliga enheters verk-
samhetsplaner bådeoch planering och uppföljning skall följa en

struktur. Ett utmärkt redskap för detta det s.k. balan-gemensam är
serade styrkortet fokuserar strategiska mål och framgångs-som
faktorer i organisationen. Våra fokus och strategiska mål skall
spegla kvalitetspolicyn och mätinstrumenten skall utformas så att
de kan användas i kvalitetsförbättringsarbetet. Detta gäller både
centralt och lokalt.

De mätinstrument beslutar för använda skallsom attoss
kunna bådeanvändas för kassan helhet och för de enskildasom
enheterna och resultaten skall också kunna avläsas dessa båda
nivåer. Resultaten skall sedan användas i kontinuerliga resultat-
dialoger med samtliga enheter enheterna själva i sittsamt av upp-
följningsarbete. Det skall också kunna ligga till förgrund särskilda
åtgärdsplaner både central och lokal nivå.

Mätinstrument- behov och metoder

Det finns behov i organisationenstora och välut-av gemensamma
vecklade mätinstrument både kvantitativ och kvalitativav art.
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områden be-idagolikainomfinnsinstrumentdeVissa somav
Nedanuppfinnas.behöverandra angesochvidareutvecklashöver

kvalitetsut-följaför attanvändas gemensamtkanidagde som
de kanområdenvilkainomoch an-organisationenivecklingen

också.förbättringochvidareutveckling angestillFörslagvändas.
varjebrytaskanochårligengenomförs nerKundenkäter,

analysinstru-ochanvändas mät-Skalllokalkontorsornråde. som
ochcentralbådeförutgångspunktliggakunnabör somsamtment

tillgäng-ochbemötandeområdeninomåtgärdsplanerlokala som
lighet.

dagligen,och mätasmål skall sättastelefon,Svarstider upp
tillgänglighet.kvartalsvis, mäterstatistik

ompröv-antalanmälningar,JO/JKKlagomålshantering,
för mätainstrumentutformas attskallningar/överklaganden,

underlagochkvartalsuppföljningmed ifinnas somklagomål. Bör
effektivitet.kompetens,bemötande,Mäteråtgärdsplaner.för t.ex.

skallmålHandläggningstider/genomströmningstider, sättas
åtgärder.ochanalysförunderlagBildarkvartalsvis.och mätasupp

effektivitet.tid,Mäter rätt
föreskrifter, mäterRFV:senligtkvalitetskontrollerGängse

idagSystemet ärtjänst.ärendehandläggningen, rättikvaliteten
fel sakerkrångligt, mäterpunktermånga m.m.kritiserat som

förändringtillpåverkaföråtgärdervidtar avViktigt att enatt
uppgiftEnligtanvända.enklareblirdettilloch attinstrumentet att

Systemeturvalssystem.med1999redanförenkling nyttkommer
över.kommerpolicyframtagenanvändas attdockskall ses

bådearbetsprocessermätainstrument urKompassen, attär ett
tid-vidsaker, rättkvalitetssynpunkt, rättgörocheffektivitets-

förbätt-användasskall ettKompassen sompunkt, sätt.rätt
ochkartläggasskallArbetsprocesserkassan.i helaringsinstrument

effektivademåletmed processernaskall vidtas meståtgärder att
iföljasKommerkontor.samtligagenomslag att re-få uppskall

revisorernasviauppföljningsinstrumentandra samtsultatdialoger,
arbete.

kompas-följas ikommerstyckkostnader,Stycketider och att
Börresultatdialoger.ochkvartalsuppföljningarisenarbetet samt

benchmarking.internförtill grundliggakunna
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Kvalitetsrevision, kvalitativtär uppföljningsinstmmentett
inställningenmäter till och för kvalitetsarbetesom engagemanget

samtliga enheter i kassan. Instrumentet skall ochöverses ev.
kompletteras frågeställningarmed har bäring i den kvali-som nya
tetspolicyn. Skall genomföras gång året samtliga enheteren om
i kassan. Resultatet ligger till grund för dialog åtgärds-ochsen
planer. Kan bl.a. mätning "kvalitetsaktiviteten" ises som en av or-
ganisationen.

Uppföljningar enligt Q-benmodellen, systematiska uppfölj-
ningsinstrument kvaliteten i olika ärendeslag. Införs fler ochav
fler områden. Skall användas modell för uppföljningsarbetet.som

Psykosocial arbetsmiljömätning, skall genomföras årligen i
november månad för ligga till grund för åtgärder iatt verksam-
hetsplan. Skall liggaäven till grund för vissa åtgärdercentrala då
behov föreligger för uppföljning enheternassamt arbetsmiljö-av
arbete.

Kompetensanalys, mätning och uppföljning bör i princip ske
årligen. Mäter utvecklingsbehov resultat insatta åtgärder isamt av
förhållande till kompetensbehovet i organisation och individ.

Avsatta för kompetensutveckling,resurser mätinstrument
behöver utvecklas.

Mätning ledarskap, instrument skall utvecklas.av
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12-1698-försäkringskassaallmännaSkåne läns
SkåneFKKvalitetsutveckling -

förfokusiförsäkradedenalltidharVi
vårt arbete

innebär att ......
hanersättningfå denmedförsäkrade somdenhjälper atto

tillharhoneller rätt
ochbehovolikaderasefterförsäkradevåramöter0

förutsättningar
tillgänglighet.godförsäkradevåraerbjuder en0

Styrdokument

plattformSkånekassans gemensamma

försäkrade,områdenfyraigrundprinciperInnehåller grupperat :
vårförsäkringenuppdragsgivare /ledarskapmedarbetare, samt -

skallföljandeocksåframkommerplattformen attIprodukt.
kostnads-kvalitet,kompetens,kundorientering,känneteckna oss...:

helhetssynifrågasättande, etc.effektivitet,medvetande,

2005Kundpolicy inom

scenarierolikaBeskriver2005.inför kassanprojektRFV:sEtt av
Mötetframtiden.itänkaskanförsäkradeden utmedhur mötet se

effektivEnservice.tillförlitligochkorrektkvalitet,skall bygga
tillgängligaskall kunnaochorganisationflexibeloch vara

ärendeslagåttadetfinnsFönskar.försäkradedendet sätt n
framtida mötet.vadbeskrivna avser
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Skånekassanförsäkrad förPolicy -

Är Skåne-RFV projektfortsättning/fördjupning ovan.:sen
vårtförfram policyarbetahöstenkassan kommer under att en

försäkrade.med denmöte

Balanserat styrkort

Är områden verksam-olika ifokuserarmätinstrumentett som
framgångsfaktorermålsättningar, vilkastrategiskaheten. Anger

förbättrarvi hur skall mäta atttror oss.som

Mätinstrument

Klagomålshantering0
Kundenkäter0
Svarstider telefon0 -
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medtid rättitjänstutför rättVi rätt

bemötande

innebär att.....

tiderfastställdainombetalasersättningtill rätt utattsero
bestämmelserinformeraochreglerförklarabra omär att0

korrektochvänligtförsäkradevåraalltidbemöter0

Styrdokument

plattformSkånekassans gemensamma

2005inomKundpolicy

Skânekassanförsäkrad förPolicy -

ersättningRätt

vad1998:22RFFSfinns ianvisningardeföljerInnebär somatt
hand-finnsdettaUtöverärendehanteringen. ettkvalitet igodavser

också innefattarkvalitetsgranskningen tlingsprogram utöversom
missbrukochfuskåtgärder motex

styrkortBalanserat

Mätinstrument

Genomströmmningstider/handläggningstider
Stycktid

1998:22RFFSenligtKontroller
bemötandeKundenkäter

anmälningarO/J KKlagomålshantering inkl J
överklagandeochomprövningarAntal
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vårasamtligainbyggt iVårt kvalitetsarbete är

dagliga arbetetdetochtjänster genomsyrar

innebär att..."

försäkradeför detillvårtutgår ifrån arbetevi är nyttaatt
förbättringarständigt medvi arbetaro

föroch kompetensarbetsorganisationvårutvecklarvi att
försäkradeför deresultatoch brakvalitetsäkerställa god ett

Styrdokument

Skånekassans plattformgemensamma

specifika ärendeslagPolicys För vissa

ärendeslagför specifikaSkånekassan ha policys vissakommer att
handikappområdet. underhållsstöd etc.tsom ex

Skånekassans policy för ohälsoarbetet

Balanserat styrkort

Mätinstrument

Kvalitetsrevision0
Uppföljning enligt Q-ben-modellen0
Flödesanalyser enligt kvalitets- och effektivitetsinstrumentet,0
kompassen
Kontroller enligt RFFS l998:220
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rättssäkert,försäkringenhandläggerVi
kostnadmöjligatill lägstaochenkelt,

innebär att..."

nollfelsprincipenbörjanfrånskall rättgöra
ocheffektivtuppståändå kan ettfeldeåtgärdar som

rationellt sätt.
resursutnyttjandeeffektivthar ett

Styrdokument

plattformSkånekassans gemensamma

etfektivitetsprojektochKvalitets-

ersättningRätt

idagklagomålshantering saknasförStrategi

styrkortBalanserat

Mätinstrument

effektivitetsinstrumentet,ochkvalitets-enligtFlödesanalyser
kompassen

RFFSenligtKontroller
ochadministrationstidmellanTidsredovisningen gapet

ärendetid
stycktidochStyckkostnad

KlagomålshanteringGenomströmmningstider/handläggningstid
er

ändrasöverklagandeochomprövningarAntal som
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våraochvåra ledarefortlöpandeutvecklarVi
för sinkompetenshatill rättmedarbetare att

präglarviljaförmåga ochKunnande,roll.

vårt arbete

innebär att..

iförändringutveckling ochständigledstjärnavi har som0
arbetet

vårochförsäkringskunskapervårakombinerarvio
försäkradedenför kunnamyndighetsroll möta ettatt

professionellt sätt
behoveni takt medkompetensförsörjningenlåter alltidvi vara0

allas kompetensdärorganisationlärandearbetar i tasen
och utvecklastillvara

Styrdokument

Skånekassans plattfonngemensamma

SkånekassanförKompetensförsörjningsprogram

kompetensutveckling,medProgrammet beskriver vad som menas
lärandehur kompetensutveckling ska till och kassans syn en

Till hjälpför utveckla lärandet.organisation och vad krävs attsom
kartlägga social kompetens, yrkes-finns verktyg för attett

organisationskunskap omvärldskunskap. Inomochkompetens.
förfinns fastställda kompetensprofiler olika tjänster.programmet

Policy för IT-strategi

Balanserat styrkort
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Mätinstrument

mätningPsykosocial
IT-körkortklararpersonalAntal somav

lärandeochutvecklingförAndel avsatta resurser
profilochkompetensbehovmellanGapet

Kvalitetsrevision
ledarskapetMätning av
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LÄNS ALLMÄNNAS|ÅN§r FORSAKRINGSKASSA

Projekt policy försäkrad

SkånekassanPolicy försäkrad för

Projektets uppdrag

Projektet policy försäkrad har, enligt direktiven 1998-05-29, haft
i utifrånuppdrag det centrala kundpolicyprojektet, framatt ta ett
förslag till policy försäkrad för Försäkringskassan Skåne. Projektet
skall vidare utarbeta förslag till implementeringsplan.

Projektarbetet

I projektgruppen ingåtthar Bengt-Olle Andersson projekt-som
ledare, Ulla Eliason, Lk Höganäs, Gunnel Gustavsson, Osby,Lk
Monica Rubin, Lk Kristianstad Ewaoch Sjöberg, Lk Mobilia.

Projektets har utgjorts förvaltningsledningen. Led-styrgrupp av
ningskonferensen har utgjort referensgrupp till projektet.
Därtill har funnits referensgrupp med företrädare för deen
fackliga organisationerna.

I enlighet med projektdirektiven har enheterna kontaktper-utsett
till projektet. Vissa enheter har valt ha flera kontaktperso-son att

ner.
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enheternatillEnkät

aktivi-pågårdetutsträckningvilkenibilddelssyfteI avatt en
fådelsSkånekassoma,båda en-i dekundpolicyfrågorkringteter

förviktiga satsaattfrågor ärvilkauppfattning somhetemas om
enheterna.tillenkätinledningsvisgenomfördes enSkånekassan,

frågordeallaprincipibehandlade1997kundenkätenEftersom
till-bemötande,dvs.försäkrade,demedibetydelse mötetharsom

till dennakopplingdirektgjordeskompetensgänglighet, etc., en
frågeställningenbesvara omblandfick annatEnheternaenkät.

vidtagaplanerarellervidtagit attharenhetenåtgärdervilka som
konstaterakanProjektetenkäten.resultatetanledningmed avav

enheter.samtligapågår aktivitetergradvarierandeidetatt

kundpolicyrapportenCentrala

socialförsäk-hurbeskriverKundpolicyProjektetcentralaDet
perspektivetiförsäkradedeskall mötaringsadministrationen
försäkradesfrånutgått debeskrivningardessaiharProjektet2005.

också konsek-beskriverProjektetförväntningar.ochkravbehov,
arbetsme-såsomkundmötendessaadministrationenför avvenser

teknikarbetsorganisation.todik, m m.

centraladenbeskrivningSammanfattande av

kundpolicyn
försäkringallmänadministrera gersomuppdragVårt är att en

kom-Detskeden. gör attolikalivets varaunder genomtrygghet
kun-Ochbehöverochvillkundentillgängliga när oss.ochpetenta

på.villhon mötaellerhandetsjälvväljer sätt ossden

få tidoch överkundervåraförtillgängligheten merskall ökaVi
förenklaDettabehov. görsärskilda attmedkunder genomför
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och utveckla formerna för kundmöten och kunderna användaatt
Självbetjäning i kontakterna med oss.

Vi erbjuder våra kunder

möjligheter för alla nyttja sina rättigheter inom den all-att
försäkringen,männa

valfrihet Självbetjäning dygnet och personligruntgenom ser-
vice kunden behövernär oss,

bemötande hög kvalitet med respekt för kundensett integri-av
och till självständigheträtttet

beslut präglas snabbhet och rättssäkerhet,som av
kunskap och information rättigheter och skyldigheter.om

Kundmöte har definierats alla de tillfällen aktiv hand-närsom en
ling leder till kontakt mellan den försäkrade och försäkrings-en
kassan. Det innebär både tekniska och personliga kundmötenatt
har definierats kundmöten. Det centrala kundpolicyprojektetsom
har urskiljt två principiella kundmöten. Det dels själv-typer ärav
betjäning innebär kundensom utför sitt ärende ochatt delseget
den kund betjänas handläggare.som av en

Utnyttjandet modern teknik och moderna organisationssätt skallav
möjligheter till väsentligt kortare handläggnings-ge och genom-

strömningstider och ökad tillgänglighet. Genom kundservicefunk-
tioner, telefonsvar och introduktion internet kommunika-av som
tionsaltemativ kommer delar arbetsprocessema kunnaav att
läggas över kunden. Detta kommer för personalen sammantaget
innebära sättet arbeta förändrasatt radikalt.att Det kommer att
föra med sig väsentligt kompetenskrav, behov delvisnya av nya
yrkesroller och förändrade attityder.

I beskrivs olika framtidarapporten kundmöten:tre bostadsbidrag
till barnfamiljer. Vårdbidrag och rehabilitering.

Projekt policy försäkrad har emellertid valt inte beröra frågoratt
gäller arbetsorganisationen, medarbetarnassom kompetens och

i

,,
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ochkompetensbehovetframtidadetgällerdetNärteknikstödet.
harProjektetprojekt.andrafrågordessabehandlasIT-strategin av

försäk-med dengäller mötetfrågorbehandlavaltistället somatt
be-ochtillgänglighetblandgällerfrågor annatdvs.rade, som

mötande.

försäkradedeförtillVi är
försäkradpolicygrundprincipertillförslag

vissafinnsidagdetkonstaterakanförsäkrad attpolicyProjekt
mellanochenheter ävenolikamellanförhållningssättiskillnader

otillfredställande.detta ärProjektethandläggare. attolika anser
förhållningssätt gentemotmedvetetharkassanviktigt ettDet är att

kas-helaförförhållningssätt är gemensamtEttförsäkrade.de som
börDetanställd.varje varaochkäntoch accepteratär avsan

bemötandelikvärdigtfåskallförsäkrade oav-ettdensjälvklart att
honeller möter.hanhandläggarevilkenellerenhetvilken somsett

grundprinciper för-policytillförslagprojektetlämnarlbilagaI -
också vilkabeskriverProjektetSkånekassan.förgällasäkrad att

ilämnarochorganisationenställerprinciperdessakrav som
föreslår projektetBlandåtgärder.tillförslag annatmånviss även

vadtillgänglighetutökadochbemötandemål förkassanatt anger
tillmöjligheterutökadetelefontider ävenframföralltgäller men

personliga möten.

kommunicerasskall kunnagrundprincipemaProjektet attanser
ochbåde internt externt.



SOU 1998:163 Bilaga 5 81

Skåneland gårförsäkringskassanI

handtillämpning hand ioch bemötande

önskemål står bemötandetför försäkrades detI decentrum som
därförviktigast i kontakterna med kassan. Det börärsom vara

Skånekassansjälvklart för bemötandet blir lika viktigtatt attsom
vi tillämpar lagstiftningen rätt.

två frånI bilaga redovisas exempel frisvar försäkradede isom gav
kundenkäten 1997. försäkrade redovisar härDe sin det be-syn

fåttmötande de kassan. I exempelsamlingen tydliggörssom
också skillnaderna förhållningssätti mellan olika enheter och
handläggare.

I bilaga "För diskussion bemötande" beskrivs tolv händel-tre om
Endast i exemplen redovisas hurett agerat.ser. av

Syftet bådamed dessa bilagor skallde underlag förär utgöraatt
diskussioner enheterna förhållningssätt,bemötande. attity-om
der etc.

moralEtik och Skånekassani

Etik och moral tillhör frågorde har uppmärksammats undersom
år, inte endast inom socialförsäkringsområdet isenare ävenutan

samhället i övrigt. Ett etiskt och moraliskt förhållningssätt hör
också med hurnära i övrigt bemöter de försäkrade.samman
Även här det viktigtär har för hela kassanatt ett gemensamt
förhållningssätt. Projektet lämnar någotdock inte förslag till un-
derlag för diskussioner etiska frågor kan konstatera så-utanom att
dana underlag redan har tagits fram centralt, vilket också har pre-
senterats/diskuterats vid för bådade kassoma, kon-en gemensam
ferens i september 1998.
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synpunkterförsäkradesdeVi tillvaratar

ochförbättringarständigapräglasSkåne börFörsäkringskassan av
för-desjälvklartskallområden. Det attallautveckling inom vara

Projektetförbättringsarbete.i dettatillvarasynpunktersäkrades tas
förunderlättatillbåde syftarförslagflera attdärförlämnar som

kanså kassanochsynpunktersinalämna attförsäkradeden att
dessa.tillvarata

klagomålshanteringsystematiseradtillFörslag

varjeförbättringsbok därs.k.föreslår införandetProjektet av en
excelfil. Namnetsynpunkter iinkomnaenhetschef registrerar en

in-viktigtskalldendvs.syftet,förbättringsbok ettatt varaanger
detNaturligtvis ärförbättringsarbete.och kassansi enhetensslag

tillsnabbtmöjligt.mån rättardetvi, i den eventu-ärsjälvklart att
fel.gjortharursäktberoch närella fel även om

kundenkätlokal/regionaltillFörslag

kompletteraskälfinnaskandetbedömningen attProjektet gör att
lokal ochmedkundenkätencentralaåterkommandeårligenden en

bör utfor-dennatill hurdärför förslagoch lämnarregional enkät

mas.

Även via internet

hemsida.ingå Skånekassansivad börbeskrivitProjektet har som
skall kunnaförsäkradedenlämnar ärförslagenEtt attsomav

e-mail.frågor internetställaellersynpunkterlämna
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kundpanelerFörslag om

organi-förväntningaroch ärkravkunders attkartläggaEtt sätt att
antalmindresamlaskundpanelemakundpaneler. I etts.k. per-sera

frågordefår sinerfarenhet,utifrån sin somsyngesoner som.
kundpanelerföreslårProjektetställningstagande.för attaktuellaär

syfteprojekt iavgränsadeochtillfälligavissaföranvändasskall
utvecklingsarbete.i kassanskundperspektivetökaatt

tillgänglighetenVi förbättrar

öppethållande Skånekassanitelefontideroch

dvs.öppethållandetider.oförändradeföreslår principiProjektet
15.00.10.00fredag kl.och tisdagmåndag 10.00 17.30kl. ---

besök.tidsbeställdatillutökad möjlighetdetskallDäremot ges

18.00till kl. 08.00för kundtjänstenutökasTelefontiden -
måndag 09.00kltelefontid blirmåndag Enheternasfredag. --

09.0015.00 växeln kl.kl. 09.00fredag17.30 och tisdag ---
16.00.

kundtjänstenUtökar

får januari 1999 kund-Skånekassan fr.o.m. den l en gemensam
dvs.växel med placering minstochtjänst tre orter.gemensam

Mobilia. Lund och Kristianstad, kan kund-förutom nuvarande,
lokalkontor behovetplaceradtjänsten näräven annat avvara

påkallad, samband pensionsut-exempelvis i medutökning är
skicket.

samtalen hamnar i den ellerTillgängligheten ökar växelattgenom
varifrånkortast kö, ringer iden kundtjänst har oavsett mansom

Skåne län.
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därMalmöhus läniuppgifterfå utökadeföreslåsKundtjänsten
tillbostadsbidragpreliminärberälcningarskall göra avävenman

till pensionärer.bostadstilläggochbarnfamiljer

schemaläggningsexveckorstillförslaglämnar av ar-Projektet
endastinnebärSchemaläggningen attkundtjänsten.förbetstiden

samtalsfrekvensen ärtiderunderbemannad närkundtjänst ären
kom-kontinuerligatillmöjlighetocksålåg. skapasHärigenom

kundtjänsten.förpetensutvecklingsinsatser

telefonkulturenFörbättrar

Skånekassan.förtelefonkulturförslaglämnarProjektet

SkånekassomabådadeiPolicydokument
harSkånekassomabådadeipolicydokumentflerafinnsDet som

uppdrag.försäkradspolicytill projektanknytning

föreslår dettaprojektet1200fkHembesökspolicy att po-0
Skånekassan.gälla förskalllicydokument

föreslårprojektet1100fkFörsäkringspolicyochKundpolicy0
områdenbehandlarupphör. Depolicydokumenten somsamma

grundprinciper.tillförslagprojektets

försäkradpolicyImplementering av

försäkradevåraså skallhärdet mötaOm ärär överens attom
försäk-bland deförväntanDetså förpliktar detta.i framtiden är en

nödvändighetdärmedochrade en
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förhållningssättskapar Skånekassanenhetligt inom ochatt ett
frågor.har i dessaatt samsynen

såKundpolicyn för socialförsäkringsadministrationen innebär
frågan förhållningssätt,mycket attityder, bemötandeänmer om

och tillgänglighet. Utökade möjligheter förde försäkrade mötaatt
fårsamtidigt på-väsentligt förändrade teknikstöd,oss, som

vårt påverkar vårverkar hela arbeta. Det arbetsorganisationsätt att
och vårt framgårbehov kompetens. Som har projektetav ovan

frågorvalt inte behandla arbetsorganisation och kompetensatt om
bland den anledningen vissa frågordessa behandlasattannat av av
i andra projekt. exempelvis kompetensförsörjningsprojektet.

Vad har vi gjort

Som led i implementeringsfasen alla Skåne-0 har anställda iett
kassan under hösten 1998 infonnerats kundpolicyn och bu-om
siness Enhetschefema Skånei och projekt policy försäk-case.
rads kontaktpersoner har infonnerats vid konferenser. Enhets-
cheferna och kontaktpersonema ocksåhar blivit informerade

det arbete har bedrivits i projekt policy försäkrad.om som

Vad bör vi göra

Projektet föreslår0 projektrapportema samlatatt presenteras
enheterna i början år 1999 liknande kundpo-sättettav som
licy och business har under hösten 1999.presenteratscase
Grundprincipema bör anslås0 alla lokalkontor tillsammans
med handläggningstidema för de härigenom skall bli kändaatt

för allmänheten.även Projektet föreslår förslaget till grund-att
ingårprinciper del i Skånekassans platt-som en gemensamma

form ersätter tidigare skrivningar. Plattformen bör iutges
pocketformat och till alla anställda.ges
Kontaktpersonema0 för projektet ibör början år 1999 samlasav
under dag för diskutera dels de etik och moralexempelatten
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1998 ochseptember10denkonferensenpresenteradessom
de tolvdiskuteradelsenheterna,diskuteratsdärefter harsom

iredovisarprojektetbemötandetillkopplingexempel med som
Även dessför-börexempeldessadennatillbilaga 3 rapport.

konferensmed denna ärSyftetenheterna.innan diskuteras
Skånekassan.förhållningssätt inomskapa gemensamtettatt

ledningskonfe-diskuterasExempelsamlingen bör även en
rens.

förgällermed vadlikhetbör i attCentralkontoret ansvaret0 som
lagstiftningen, äventillämpninglikvärdig etthar taaven

förhållningssätt inomfårförökat gemensamtettattansvar
gårSkåneland tillämpningförsäkringskassanSkånekassan -

etikbemötande ochFrågorhand i hand.bemötandeoch om
ökatansvarstagande.led i dettaoch moral bör, ut-ett gessom

konfe-naturligt inslag ifinnas medbland ettannat somrymme,
utbildningsverksamheten.ochrens-

för uppfylla deförutsättningarskapasDet viktigt detär att0 att
till grundprinciperkundpolicyn, förslagetställs ikrav etc.som

betydelsearbetsmiljön harexempelvisProjektet storattanser
våra försäkrade.för hur bemöter

den för-minstviktigt, intetelefonkulturgodskapa ärAtt0 uren
föreslår inför-möjlighetenProjektetsynvinkel.säkrades attatt

bör deDessutomutredstelefonerskaffa bärbara snarast. perso-
ochuppmärksammastelefonkulturföredömligharsom enner

socialförsäkringsstämman höstenfåbelöning deltasom
1999.

användas i detbörkundpolicyprojektetscentralaDet0 rapport
härpåSkånekassan. Exempelutvecklingsarbetet ifortsatta är

bostadsbidragsären-förframtida kundmötenbeskrivningen av
rehabiliteringsverksamheten.Vårdbidrag ochden,
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ALLMÄNNALÄNSSKÅNE
FÖRSÄKRINGSKASSA

Damm Personnr/dinncnrj
1993-10-27Centralkontoret v

Andersson,Ronny 046 37 60 55-

Projektet Ohälsoförsälcringarna analys-

Uppdraget

Projektets syfte kritiskt granska och vårtär arbetapröva sättatt att
med ohälsoförsäkringama lämna förslag till ochsamt att nya
effektivare metoder och Arbetet bör resultera iangreppssätt. ett
handlingsprogram Skåne.för FK

Föreliggande analys första i projektet och efterutgör skasteget
diskussioner vid ledningskonferens fastställas för därefter tillatt

med resultatet kvalitets- och effektivitetsprojektetsammans av
Kompassen grund för handlingsplanen. Dåutgöra det viktigtär att

tillvara vad kommer fram vidta sammanställningen ochsom
work-shopama kring ohälsoområdet inom projektet Kompassen
har tidpunkten för leverans handlingsplanen flyttats fram tillav
januari 1999.

I analysen generell bild situationen inomöver framföralltges en
den samordnande rehabiliteringen medan andra försäkringsför-
måner behandlas eller inte alls. Problemen kansparsamtmera
självklart variera i omfattning mellan olika lokalkontor beroende

flera faktorer kontorets storlek, befintlig kompetenstsom ex
strukturella faktorer arbetslöshet, invandrargradsamt som m m.
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Projektorganisation

ledprojAndersson,RonnyProjektgrupp:
AnderssonKerstin

EkströmBritt Inger
Frost-ReisnertLena

GunnarssonRose-Marie
HilnerYvonne

NilmarkerRoland
Bo Petersson

Dalbyenhetschef,Bjerstedt.LarsReferensgrupp:
HelsingborgAMI-chef,Bjömberg,Stellan

socialchef, BjuvJartsell,Bengt
KristianstadiLasarettet,överläkareLeden,Ido

kundpolicyprojektet.Munther,Ann-Christine
RFV

SACOFF ochFackliga representanter,

AnderssonBengt-OlleStyrgrupp:
NilssonBert-Ove

ThorénSiw
ThulinRolf

enhetschefer2rehabiliteringshandläggare.13hardessaUtöver
analysarbetet.imedverkatolikaMalmöhus sättSU-avdoch

lokalkontorsträffarantalvidfrågan diskuteratsharDessutom ett
Vidmånad.septemberunder styr-SU-avd arrangeratsom

ifinnsproblemdesärskiltbelystesMalmöigruppsmöte som
kommun.Malmö

ochRFV:sskildaantal använtshar tVidare rapporter exsomett
Kompetensutvecklings-ochKundpolicy-Statskontorets rapporter,

försäkradesdenHeidesAnders2005,inomprojekten rapporter om
uppföljningarförsäkringskassan.medkontakternavidupplevelser
dialogkonfe-SGI-uppföljningarQufar ochQubar,form samti av

september3ledningskonferens denVidMalmöhus.i pre-renser



SOU 1998:163 6Bilaga 89

senterades upplägget analysen och den 28 oktober redovisadesav
föreliggande rapport.

Bakgrund

I rehabiliteringsutredningen 1988 lämnades antal förslag tillett
hur rehabiliteringen framgent skulle bedrivas. I förslagen angavs
bl a

begreppet rehabilitering0 skulle definieras
skyldighet för0 arbetsgivare och övriga rehabiliteringsaktörer att
klarlägga behovet rehabiliteringav
försäkringskassan0 skulle samordnande för rehabi-ett ansvar
literingsarbetet
försäkringskassoma0 fick möjlighet köpa yrkesinriniiktadeatt
rehabiliteringstjänster

Ytterligare antal förslag frarrilades ochett kassomas arbete med
rehabilitering fastslogs i 90/9l:141 innehåll fortfarandeprop vars

basenär för kassomas arbete med rehabilitering. Detta var ut-
gångspunkten för kassomas ökade för rehabiliteringsarbe-ansvar

Vid denna tidpunkttet. den samhällsekonomiska situationenvar
fortfarande Detta gjorde kassoma igynnsam. fickatt destort sett
resurstillskott efterfrågades för klara det utökadesom att av upp-
draget.

I början 1990 talet efterlyste Riksförsäkringsverketav nya grepp
för bekämpa ohälsan. Malmöhuskassanatt blev utsedd att vara en
försökskassa och erhöll ytterligare 34 miljoner medel förextra re-
habilitering. Ett antal flyttadesstort från andra försäk-personer
ringsförrnåner för arbeta med rehabilitering.att Försöket föll väl ut
och enligt kassans beräkning sparades 88 miljoneregen kronor.
Under försöksperioden skapades för rehabilite-ett engagemang
ringsarbetet i organisationen. Kristianstadkassan och dåvarande
Malmökassan bedrev också antal framgångsrikaett projekt.
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ochkraftigtarbetslösheten ge-ökade1990-taletår inNågra
Efterarbetsmarknaden.skeddestrukturförändringnomgripande

iförändringsuccessivskeddeårenframgångsrikainledande ende
rehabilite-ientusiasmenökade.Ohälsotaletrehabiliteringsarbetet.

inomsatsningarantaltillförsök ett nyaringsarbetet trotsavtog,
ifrågasättsrehabiliteringmedarbeteFörsäkringskassanskassoma.

samverkanspartnersvåraochstatsmakternabåde avallt avmernu
försäkrade.våramångaäven avavmen

försäk-andrafrånavskiltinteskaRehabiliteringsuppdraget ses
sjukpenningsjukbidrag, m.förtidspension, mringsfönnåner som

föränd-härharreglerna äventillämpasituationenochReglerna att
arbetslöshetenökandedenmedsambandIl990-talet.underrats

dagarantaletminskade ersättaersättningförreglerförändradeoch
åter öka.tidenallradenunder senasteår förantaldramtiskt attett

sjukfall.pågående520totalt 18"Skåne-kassan"hade1998Under
ilokalkontorenhandläggaregjorduppskattningEnligt av

kor-2 77815 %HässleholmochHelsingborgKristianstad, var
bevaknings-/utredningsärenden03812%65dagar.29äntare

ärendenutgjorde7043 var20 %andelen somresterandeoch den
Enligt2.ochlBilagarehabiliteringsamordnadföremål för

ohälso-inomverksammaårsarbetare383uppskattning ärsamma
dessaårsarbetare. AvantaltotalaSkånekassans20 %området av

rehabi-samordnadmedårsarbetare,100ungefär25 %,arbetar ca
litering.

förförutsättningarna attkonstaterasSammanfattningsvis kan att
underohälsoområdet harinomverksamheteffektivbedriva en
lyck-Hargiven.härFrågan ärförändrats.dramatisktl990-talet

taktmetoder iocharbetssättkompetens,våra resurser.ats anpassa
utvecklingenmed
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Förstå, kunna och vilja

vårI analys har identifierat olika problemställningarmängden
vårtpåverkar arbeta inom ohälsoområdet. Det har varitsätt attsom

målsättningarfaktorer olika hos olika myndig-externa tsom ex
heter, minskade förändradantal arbetslösa,ett stortresurser.
diagnosbild, komplexa ärenden, antalet lönebidragsanställningar
har minskat. Vad gäller de interna orsakerna har identifierat
förbättringsområden vårt förhållningssätt den för-gentemotsom
säkrade, ledning och styrning arbetet. otydligheter i uppdraget,av
arbetssätt och metodik, kompetensbrister m m.

fåFör struktur överskådlighetoch analysresultat kan oftaatt en
teoretisk modell användbar. Inom den samhällsvetenskapligavara
forskningen fråganhar implementering utgjort centraltettom
forskningsområde under delen 1900-talet. Vi, d för-senare av v s
säkringskassan, betraktas tillämpare/genomförare poli-som en av
tiskt fattade beslut enligt detta perspektiv. Vi har genomföra deatt

statsmakten fattade besluten i fonn lagstiftningav av m m.
I-luvudfrågeställningen i implementationsforskningen varförär:
genomförs inte fattade beslut enligt intentionerna

Ett studerasätt detta har professoratt Lennartpresenterats av
Lundquist. Han lyfter där fram begrepp: förstå, kunna och vilja.tre
För tillämparen, fortsättningsvis kallad försäkringskassanatt eller
vi, någonska ha möjlighet genomföra besluten krävs viför-att att
står besluten. Problem uppstår dåhär dessa bygger politiska
kompromisser. formuleradeär otydligt innehållersätt,ett mot-
stridiga målsättningar I begreppet kunna hänförs sådantm m. som

i form personal och teknik kompe-resurser ävenav pengar, men
härär avgörande. Det tredje begreppettensen vilja handlar både

organisationens och individemas värderingar förhållandeiom till
uppdragsgivarens intentioner. Det inte ovanligtär det i organi-att
sationen formuleras målsättningar, eller mindre uttalade,mer som

frånavviker uppdragsgivarens. De enskilda individemas verklig-
hetsuppfattning och värderingar ofta andraär uppdragsgivarens.än
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redo-sammanfattandenedanföljerUtifrån begreppdessa entre
synpunktemauppmärksammadeanalysarbetetialla devisning av

vadkoncentratRedovisningen är somohälsouppdraget. ett av
vilkaslutsatserprojektgruppensmedoch avslutas omframkommit

handlingsplan.kommandeiåtgärdaviktigastproblem är attsom

Förstå

fortfaran-detfinnstidlängreuppmärksammatsfråganTrots enatt
rehabiliteringsuppdraget.gällervadotydligheterdelhelde en

också definitioneruppdragetbåde självaOtydlighetema menavser
samord-rehabilitering,arbetslivsinriktadsåsomolika begreppav

anställningsbararbetsför ocharbetsförmåga,rehabilitering, mnad
RFV inombekräftasi dettaoklarheterfinns attdetAtt avm.
två delpro-ohälsoornrådet harföråtgärdsplan startatför enramen

ochrehabiliteringsuppdragetpreciserauppdragenmedjekt att
Oklar-grundläggande begrepp.definitionfinna avgemensamen

finnasvårigheter igivetvismedför strate-uppdraget attiheterna
rehabilitering.effektivförarbetssättmetoder,gier, en

i Stra-beskrivsrehabiliterarenförsäkrade ochdenmellanMötet
2005Utvecklingsprojektetkompetensutveckling,förtegier

följande sätt:

"rehabiliteringssamordnaren",specialistenochkunden"Här möts
rehabilite-hurföravgörandemötet/mötenapersonliga ärdär det

stöder.dettekniken kanfortskrider ochringsprocessen somvara
tillfället."förlämplig justplatsden ärMötesplatsen är som

kanrehabiliterarenfungera krävsskadettaFör attmöte aatt
förutsättningarolikamänniskorskunskapenanvändaförstå och om

konflikter.och hanteraempativisabehovoch samt

konstateras97, kanKöp tyvärruppföljningar, attskildaI t exsom
får allvarliga kon-förmåga. Dettadennaharrehabiliterare intealla

beslutspro-fortsattalyckas i denmöjligheternaförsekvenser att
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beslut sjukbi-ellerrehabiliteringgällerdetoavsett omcessen om
försäkrade i vissaför dendetdrag/förtidspension. Värst är som

handläggaren.medförnedrad ikan känna sigfall mötett 0 m

detrehabiliteringsprocessenDå samordnande roll i ärhar aven
ochverksamhetmyndigheterstill andravikt kännerattstor

andra yrkesgruppersmåste också respekteramålsättningar. Vi
olikaliksom harförståelse för dekompetens och känna att re-

olikamedkontakterprojektetstill. Istriktioner hänsynatt ta
dennaframkommerdialogkonferensemavidrehabiliterare och att
ocksåbristerför handen. Detalltidförståelse respekt inteoch är

harmyndigheterandravilket uppdragibland i kunskaperna om
problema-gäller dennafinns. Självklartoch vilken kompetens där

omvänd ordning.tik iäven

mellanregionala överenskommelsenEtt exempel detta denär
På grund skildalänsarbetsnämnden.försäkringskassan och aav

målsättningar definitioner och bris-oklaramellan myndigheterna,
råder oenighet myndig-tande förankring fortfarande viss mellan

ska rehabiliteras.heterna hur de arbetslösa sjukskrivnaom

Vid projektgruppens kontakter med rehabhandläggama och dia-
logkonferensema det synpunkter på ochhar framförts styrningen
ledningen rehabiliteringsarberet. Detta har gällt bristande styr-av
ning och uppföljning kontorsledningen rehabiliterings-hurav om

frånanvänds. information ledningsträffar,Att tema-resurserna
dagar, funktionsträffar inte förs i den utsträckningvidarem m som

önskvärt. överenskomna handlingsplaner inte genomförsAttär
och ibland inte Frånkända kontoren. handläggarnaär uteens
efterfrågas också fråntydligare prioriteringar kassaledningens
sida. Det såledestycks finnas ganska behovett stort attav man
från ledningens sida blir rehabiliteringsområdet.aktiv inommer
Utan frånstyrning och stöd ledningen känner rehabiliteramasig
övergivna svårt bådeoch har förstå rollsin och känna säkerhetatt
i sitt arbete.
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uppföljningardehandläggarna ärirritation hostillkällaEn annan
synnerligendetgenomförs. Här ärkvalitetsgranskningaroch som

handläggarnasåtydligtmotiveras sätt attdessa serviktigt ettatt
ochUppföljningarutvecklingsarbetet.något tillbaka idessaatt ger

lä-delupplevasmedarbetarnaskagranskningar av enensomav
uppfölj-vilketockså det sättKritikenorganisation.rande avser

och doku-registrerargårtidmycketförAlltningarna attgörs.
uppenbart.teknikstödvälfungerande ärBehovet .ettmentera. av

Kunna

samband mediochhandläggarnamedkontakterprojektetsVid
resursfördel-synpunkterframförtshar detdialogkonferensema

rehabiliteringsarbetet.synnerhetohälsoornrådet och itillningen
reha-harpersonalrninskningamagenomfördavid deMan attanser

självahårt. Inte barasärskiltbiliteringsområdet drabbats genom
del handläggareocksåneddragningarna att somenutan genom

rehabiliteringsom-tillomplaceratskompetensendensaknar rätta
svarade1997förårsredovisningMalmöhuskassansrådet. Enligt

Åtgärder totaladeför 19 %ohälsaverksamhetsområdet mot av
1996 23 %andelMotsvarandeadministrationskostnadema. var

271994/95 %.och

IeknikstödbefintligtkritikbetydandefinnsSom motnämntsovan
belastning änohälsområdet. upplevsDettainom somsom enmer

teknikproblemen kanexempeltydligtSomstöd i arbetet. ettett
Lokala S nämnas.

sådant kom-känsligtproblemområde och ärbetydandeEtt ett --
grundläggandetillräckligamånga saknarRelativtpetensfrågan.

mångaHurrehabilitering.medarbetaförförutsättningar vetatt
utvärderingar intenågra ärochdå saknatskravprofil harinte ge-

framkommerrehabiliteringsärendengranskningarnomförda. I av
sjukpenningrätt.rörandebeslutförmåga fattabristande atta

försäkrings-tillräckligaDet saknas ävenförtidspension m m.
försäkringsområdena vilketde olikainombaskunskapermässiga
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förmågan antal handläggarehelhetsbilden. Etthämmar tillatt se
erhållit tillräcklig grundut-intearbetar med rehabilitering harsom

ohälsoornrådet. finns i den pedago-bildning Det bristerinom även
förmågan.giska

många. genomför-Omfattande omplaceringarSkälen till detta är
ohälsan,genomförandet den k Kampendes vid mot senareav s

kritikenmedfört omplaceringar ochtids personalrninskningar har
bidragit till deohälsoarbetet har varit stark. Allt detta harmot pro-

kompetensornrådet. sak-blem idag har inom Det har dessutom
förtydliga kravproñler för vilken kompetens krävsnats typ av som

fungera rehabiliteringshandläggare.att som

Ett fjärde problemområde, och till viss del kopplat tillärsom
kompetensfrågan, arbetssätt och arbetsmetodik. inteDettaär är
särskilt förvånande då det, i till den medicinska rehabilite-motsats
ringen, saknas konsensus vilka vidmetoder ska användasom som
olika situationer. bådeHär krävs utvecklingsarbete lokalt, regio-
nalt och ocksåcentralt. Vi behöver bli bättre initiera forsk-att
ning och tillvara den forskning allt finns inomta trotssom om-
rådet.

Mer anmärkningsvärt ocksådock uppvisar bristerär i denatt
försäkringsmässiga förvaltningsrättsligaoch handläggningen. En-
ligt RFVzs, Statskontorets våraoch uppföljningar framkom-egna

brister i dokumentationen beslutsunderlagen. Vi har, enligtmer av
JO, vårbrister i informationsskyldighet till de försäkrade. Otill-
räckliga sgi-utredningar har medfört felaktiga sgi-placeringar. Vi

otydliga kommunikationeniär med den försäkrade och ibland då-
liga ställa krav försäkrade och arbetsgivare, i de fallatt när
detta befogat.är

frågaEn har uppmärksammats i analysen hur utnyttjarärsom
möjligheterna till köp tjänst. I takt med förutsättningarnaattav att
lyckas i rehabiliteringsarbetet försämrats uttnyttjas möjligheten till
köp tjänst allt mindre. Dessutom har köpen ändrats till färreav
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för litedessutomViutredningar. omoch fleråtgärder vetaktiva
till.lederderesultatvilketochdel insatsernafårvilka avsom

arbetsgiva-försäkrade,densidanvidrehabiliteringsarbetet är,I av
problemom-följandevår analys harIvår viktigaste aresurs.ren

3:Bilagaråden identifierats
arbete""annatklararförsäkraddå konstaterarkassan att0 en

försäkradeofta denanställningen, sägsordinariedenintemen
självsigtvingaseller sägaatt uppupp

medvinsternaarbetsgivarenkunskapsbrist hos re-finnsdet om0
habiliteringsarbetet

dålig strukturmedcentralstyrdablibörjararbetsgivarestörre0
saknaslokaltnärhetenföljdrehabiliteringsarbetet som -

Vilja

vårt sättkritiskastarka röster attårens ganska mot ar-De senaste
påverkat detnegativtrehabiliteringsområdet har enga-beta inom

arbete.för sittkäntharhandläggarnastolthetoch dengemang
insatsbraför göraförutsättningarnagivetvispåverkar attDetta en

arbete.i sitt

ellerförståelsetillräckligintehandläggarenhardel fallI en
före-Dethandläggningen.lagstiftningdenrespekt för styrsom

rehabiliteringsärendethandläggarenfallenstakaikommer att ser
försäkradedenoch änmellan sigaffärprivat ensomenmer som

skyldigheterochrättigheterlagstadgademedomgärdadprocess
inomprojektenEtthandläggaren.ochförsäkradebåde för den av

studerasyfteohälsoornrådet haråtgärdsplan inom attRFV:s som
Fakto-följs.intelagstiftningenvarförtillfinnsorsakervilka som

förståelseochkunskaperbristandelagstiftning,otydligrer som
spela in.kan härtyckandehandläggaren ävenhos egetmen

våra rehabi-fördelarför hurfår kritikiblandFörsäkringskassan
studiebl isjukpenningrättenindraroch hurliteringsinsatser a
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våraHetzler. Det viktigt personliga värde-synnerligenA är attav
vårtringar arbete.inte professionellastyr

Positiva sidor

Syftet med analysen har. enligt direktiven, kritiskt granskavarit att
ohälsoarbetet och präglas därför problemen interapporten av av
förtjänstema. Det viktigt problemen förbätt-är att ser som
ringsornråden. fårVi inte försvarsattitydinta där inte villen se
de problem faktiskt finns. ocksåMen det viktigtär attsom
framhåller positivade delarna i arbetet.

Samordnar rehabiliteringen till antal individer.ett ston
Ger ersättning till individer med behov.
Gott samarbete med myndigheter och arbetsgivare
Tendenser till förbättrad kvalitet.
Finns fortfarande många engagerade kompetentaoch medarbetare.

Slutsatser

Det för tidigt definitivär ännu ställning till vilka problemom-att ta
råden de åtgärda.centralaär Projektgruppens analysmest attsom
ska först kompletteras med enhetschefemas synpunkter och med
resultatet analysen inom effektivitets- och kvalitetsprojektetav
Kompassen.

Utifrån den analys genomfört vill dock framhållasärskilt
några problemområden strategiska. Ska lyckas medsom att
finna metoder och arbetssätt för effektivisera ohälsoarbetetnya att
bör kraftsamla kring följande fyra områden:

Tydliggöra rehabiliteringsuppdraget
Kompetensutveckling0
Förhållningssätt den försäkradegentemot
Aktivare0 stöd och frånstyrning ledningen nivåeralla
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detvisar ärhandlingsplaner attgenomförandeVår erfarenhet avav
akti-mångaföralltgenomföraomöjligt,intesvårt, för attsägaatt

områdenafyraföreslagnadedärför genom-Viviteter. attmenar
1999-2001.under periodenstegvisförs

arbetetFortsatta

lokalkontorsamtliga attkommernovemberochoktoberUnder
skaAnalysemaohälsoområdet.inomärendeprocesseranalysera
därVaddecember.17och16denWork-shopvid sompresenteras

då dessutomVi skavår analys.kompletteraska pre-framkommer
ochrehabiliteringshandläggaresamtligavår föranalyssentera

handlingsplan.kommandesynpunktertillnågot inbjudasätt

projektetsinomskaprocessanalysenkomplettera ramarFör att
rehabiliteringshandlägga-enskildedenhuranalysgenomföra aven

föra de-handläggarelåta 20Vi skatid i arbetet.sinanvänderren
utvaldslumpmässigtunderaktivitetersinadagboktaljerad över en

arbetsdag.
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