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Många av Juseks medlemmar arbetar på uppdrag 
från medborgarna och är en del av den svenska 
förvaltningen. Deras uppgift är att se till att den 
offentliga sektorn sköts effektivt och rättssäkert samt 
att den service som tillhandahålls medborgarna är av 
hög  kvalitet. Genom att bereda och verkställa politiska 
beslut skapar de förutsättningar för den gemen
samma välfärden. Medlemmar i Jusek står även för 
en  avgörande del av kunskapen inom rättsväsendet 
och fattar genom myndighetsutövning beslut av stor 
betydelse för individen. 

Juseks medlemmar arbetar i medborgarnas tjänst och 
ansvarar för frågor som berör oss alla. I förlängningen 
handlar det om vår demokrati och rättsstat. 

Framtidsutmaningarna inom offentlig sektor är stora 
samtidigt som möjligheterna till lösning är många. 
Juseks politik för en rättssäker, effektiv och kvalitativ 
offentlig sektor utgår från medborgarnas och 
medarbetarnas perspektiv.

I medborgarnas 
tjänst
FÖR EN R ÄT TSSÄKER ,  EFFEK TIV OCH K VALITATIV OFFENTLIG SEK TOR

J US E K S M E DLE M MAR AR B E TAR I  M E DBO RGAR NA S TJÄN S T  
OCH AN SVAR AR FÖ R FR ÅGO R SO M B E RÖ R OS S ALL A
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FÖRBÄTTR AD ST YRNING, TILL SYN OCH 
UPPFÖL JNING AV MYNDIGHETERNA
Myndigheterna ska verkställa den politik som riksdag 
och regering beslutar. Regeringen styr framför allt 
myndigheterna genom regleringsbrevens mål och 
resultatkrav. Därutöver tillkommer styrning genom 
bland annat lagstiftning, tilldelning av resurser samt 
tillsättning av ledningen för myndigheten. 

Varje myndighet har en fristående ställning och ansvar 
för att genom rätt åtgärder nå de mål som regeringen 
har ställt upp och därmed fullfölja sitt uppdrag. Denna 
självständighet i utförande av uppdraget är en modell 
som vi ska värna om. 

Finansieringen och de uppställda målen för en 
myndighets verksamhet är ofta alltför kortsiktiga. 
De innebär ett ineffektivt utnyttjande av resurser 
och kompetens. 

En fungerande tillsyn och uppföljning av myndig heterna 
är viktig. Det behöver säker ställas att lagar följs, att de 

mål och resultat som regering och riksdag fattat beslut 
om uppnås samt att myndighets styrningen är effektiv 
utifrån ett samhälls perspektiv. Lärdomar från den tillsyn 
och uppföljning som genom förts måste användas för 
att ytterligare utveckla verksamheten. 

J U S E K V I LL AT T
• regeringen i högre grad ägnar sig åt strategisk 

styrning av myndigheterna och att myndighets
verksamhetens detaljutformning lämnas åt 
myndigheternas ledning,

• långsiktighet ska prägla planering och styrning av 
myndigheternas verksamhet,

• lagar, mål och resultatkrav som ställts på myndig
heterna följs upp,

• myndigheterna använder uppföljningsresultaten 
för att utveckla sina verksamheter och blir lärande 
organisationer.

I statens tjänst
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S TATE N S R E P R E S E NTATI O N I  L A N D E T 
Det är viktigt att staten bedriver verksamhet i 
hela landet. Nya myndigheter bör placeras utanför 
stor  städerna när deras verksamheter så tillåter. 
Medborgarna behöver också tillgång till statlig  service 
där de bor. En utveckling av verksamheten med 
service  kontor är viktig.

En myndighets största tillgång är dess med 
arbetare. Hos medarbetarna finns den kunskap 
och erfarenhet som gör att beslut blir korrekta 
och effektiva. Erfarenheten visar att de allra flesta 
medarbetarna väljer att inte flytta med när en 
befintlig myndighet omlokaliseras. Många slutar 
dessutom långt innan myndighetsflytten genomförs. 
Därmed försvinner det organisatoriska minnet och 
möjligheten att överföra kunskaper och erfarenheter 
till nyanställda försämras kraftigt. Omlokalisering 
bör därför endast komma i fråga om en myndighets 
verksamhet kommer att kunna bedrivas mer effektivt, 
kvalitativt, ändamålsenligt och med bibehållen 
kompetens på annan ort. Myndigheten måste också 
ges tidsramar och resurser som är tillräckliga för 
att kunskaper och erfarenheter hos den befintliga 
personalen, så långt det är möjligt, ska kunna 
överföras till ny personal. 

Moderna familje och sociala förhållanden gör det 
orealistiskt att tro och förutsätta att medarbetarna 
vid en omlokaliserad myndighet följer med till den nya 
orten. Förhållandet att många, enligt praxis, rättsligt 
har arbetsskyldighet på den nya orten förändrar 
inte detta. Vid en omlokalisering måste därför den 
befintliga personalen ges tid och förutsättningar 
att hitta ett nytt arbete, oavsett om de sägs upp på 
grund av arbetsbrist eller tvingas säga upp sig själva.

J U S E K V I LL AT T 
• nya myndigheter etableras utanför storstads

områdena då det är möjligt,

• statlig verksamhet som vänder sig direkt till 
medborgarna ska finnas tillgänglig i hela landet, 

• befintliga myndigheter inte ska omlokaliseras utan 
mycket starka skäl och då under förutsättningar som 
gör att myndigheternas organisatoriska minnen inte 
går förlorade genom personalflykt,

• myndigheterna vid omlokalisering måste ges tids
ramar och resurser för att ge befintlig personal, som 
måste säga upp sig själva, tid och förutsättningar att 
hitta ett nytt arbete.

STATLIG 
 SERVICE DÄR 

MAN BOR
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SVERIGES KOMMUNER
Sveriges kommuner ansvarar för en stor del av 
samhällsservicen till medborgarna. Den kommunala 
organisationen måste därför vara effektiv, samtidigt 
som medborgarnas demokratiska inflytande över 
kommunens verksamheter måste värnas. 

Många unga och högutbildade personer flyttar 
ifrån små kommuner i glesbygd. Det både minskar 
beskattningsunderlaget och skapar stora utmaningar 
för kommunen som arbetsgivare att rekrytera den 
kompetens som behövs. Effekten kan bli att med
borgarnas rätt till likvärdig service oberoende av var i 
landet de bor inte kan tillgodoses. 

Eftersom förutsättningarna varierar över landet går 
det inte att organisera alla kommuner på samma 
sätt. Men alla kommuner måste ha tillräckliga förut
sättningar för att klara sina uppdrag och framtida 

utmaningar. Där förutsättningarna brister kan en 
kommunsammanläggning vara det bästa alternativet. 
Ett annat alternativ kan vara att det tillskapas nya 
möjligheter och former för kommunerna att sam
arbeta. Det skulle till exempel kunna göras obliga
to riskt för en grupp av kommuner att samarbeta 
kring vissa kommunala uppgifter eller att ansvaret 
för en viss uppgift läggs på en av flera kommuner 
i ett samarbete. 

J U S E K V I LL AT T 
• kommunstrukturen ses över med inriktning mot 

en kommunreform,

• det skapas nya möjligheter och former för kommuner 
att utöka samarbetet eller att dela upp ansvaret för 
kommunala åtaganden mellan sig utifrån lokala behov.

I kommunal tjänst
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R EG I O N A L I N D E LN I N G 
Den kommunala självstyrelsen omfattar också den 
regionala nivån. 

Mindre regioner utanför storstadsområdena står inför 
framtida utmaningar i form av demo grafisk utveckling, 
minskande skatte underlag, ökande försörjningskvoter, 
kompetensbrist och rekryteringsproblem. Detta hotar 
på sikt kvalitet och likvärdighet i välfärdstjänsterna, 
till exempel svårigheter att klara kostnaderna för 
medicinskteknisk utveckling.

En ny regional indelning med färre och större regioner 
skulle ge bättre förutsättningar att möta de framtida 
utmaningarna. I samband med en regionöversyn 
bör även ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, 
landsting och den regionala samhällsorganisationen 
ses över. En robust samhällsorganisation skapar 
bättre förutsättningar för att utveckla de offentliga 
verksam heterna och tillgodose medborgarnas behov. 
En tydlighet i ansvarsfördelningen skulle också ge 
medborgarna bättre möjligheter till inflytande, insyn 
och ansvarsutkrävande. Det bör också övervägas 
att ge vissa statliga myndigheter samma regionala 
indelning, för att skapa en mer effektiv statlig 
förvaltning på regional nivå. 

J U S E K V I LL AT T
• det genomförs en regionreform som leder till färre 

och större regioner,

• ansvarsfördelning mellan stat, kommun, landsting 
och den regionala samhällsorganisationen ses över.

FÖ R BÄT TR A D TI LL S Y N O CH U P P FÖ L J N I N G
Merparten av välfärdstjänsterna i form av skola, 
vård och omsorg produceras av kommuner och 
landsting och finansieras till stor del med kommunala 
skattemedel. Därutöver får kommuner och landsting 
betydande tillskott från staten. Riksdagen är beroende 
av kommunerna och landstingen för att den nationella 
politiken ska få effekt. 

Dagens system för utvärdering och uppföljning av hur 
kommuner och landsting verkställer nationellt fattade 
beslut har brister. Dessa medför att riksdagen inte får 
full återrapportering av hur statens anvisade medel 
används samt vilka effekter som uppnåtts. Systemen 
för styrning, uppföljning och utvärdering behöver 
därför utvecklas. 

För att säkerställa en effektiv verksamhet inom 
varje kommun måste kommunfullmäktige sätta 
upp tydliga mål. Dessa möjliggör för 
medarbetarna att ta ett större 
ansvar för verksamheten. Med 
tydliga mål och uppföljning kan 
verksamheten mätas, styras, 
utvärderas och utvecklas.

Insyn, kontroll och politiskt 
ansvarsutkrävande är en av 
grundpelarna i en fungerande 
demokrati. Medborgarna ska kunna 
få reda på vilka beslut som fattats, de förväntade 
resultaten av dessa samt vem eller vilka som 
är ansvariga för genomförandet. Därför måste 
granskning och kontroll av kommuner, landsting och 
regioner fungera väl.

I  KOMMUNAL 
TJÄNST
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Granskningen av kommunal styrelse, kommunala 
nämnder och andra organ som fått sina uppdrag 
av fullmäktige görs av partipolitiskt valda revisorer 
som utses av fullmäktige. En sådan ordning skapar 
problem vid utkrävande av ansvar och försvårar 
granskningen av nämndernas arbete. För att kunna 
pröva ansvarsfrågor krävs tillgång till saklig och 
oberoende information. Den kommunala revisionen 
behöver därför professionaliseras och ges en struktur 
som liknar den statliga, där Riksrevisionen granskar 
myndigheterna. 

J U S E K V I LL AT T 
• systemet med uppföljning av den nationellt 

beslutade politiken som kommuner och landsting 
ska genomföra utvecklas,

• kommunerna sätter upp tydliga och uppföljnings
bara mål,

• det införs en oberoende och professionell revision 
för hela den kommunala sektorn.

 
FÖ R T Y D LI G A P O LITI K E R - O CH 
TJÄ N S TE M A N N A R O LLE R N A
Kommunernas, landstingens eller regionernas grund
läggande beslutanderätt utövas av folkvalda i full
mäktige. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen 
och tar fram förslag till budget. 

Enligt kommunallagen är fullmäktige, styrelsen och 
nämnderna kollegiala organ med ett gemensamt 
ansvar att leda och styra. I praktiken består ledningen 

av den politiska majoritetens ledare eller framträdande 
politiker. I förvaltningarna är beslutsbefogenheten i 
realiteten ofta delegerad till tjänstemännen.

För att skapa bättre förutsättningar för ledning och 
styrning och minska riskerna med både en politiserad 
förvaltning som tjänstemannastyre behöver såväl 
den politiska organisationen som uppdrag och roll
fördelning mellan politiker och tjänstemän i förvalt
ningarna tydligt regleras i kommunallagen. 

I allt större grad och på allt fler områden involveras 
och påverkas Sverige av EU. Det har skett en euro
peisering i en stor del av statens, kommunernas och 
landstingens eller regionernas verksam heter. Genom 
EU:s utveckling kommer denna påverkan sannolikt 
öka ytterligare vilket ställer krav på medlems staternas 
insikt och följsamhet. Därför bör tjänstemän i all 
offentlig verksamhet medvetandegöras om EU:s fort
satt ökande betydelse för svensk förvaltning och ges 
möjligheter till att upprätthålla nödvändig kompetens.

J U S E K V I LL AT T
• det i kommunallagen införs regler om den politiska 

organisationens ansvar och befogenheter som är 
tydliga och anpassade till hur det ser ut i praktiken,

• tjänstemännens roll och uppdrag tydliggörs i 
kommunallagen,

• tjänstemän i all offentlig verksamhet medvetande
görs om EU:s stora betydelse för svensk förvaltning 
och ges möjligheter till att upprätthålla nödvändig 
kompetens.
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SÄ K R A KO M P E TE N S FÖ R S Ö R J N I N G E N 
En generationsväxling pågår inom offentlig 
sektor, parallellt med en ökad rörlighet på hela 
arbetsmarknaden. Den offentliga sektorns 
arbetsgivare kan inte längre förlita sig på att 
medarbetare självklart stannar hela karriären. 

Förändringar av verksamheten sker i snabb takt 
samtidigt som den blir alltmer komplex. Behovet 
av akademisk kompetens i form av exempelvis 
jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, 
kommunikatörer och samhällsvetare ökar. En ökad 

konkurrens om medarbetare ställer högre krav 
på arbetsgivare för att både kunna behålla och 
rekrytera rätt kompetens och därmed möjliggöra 
en välfungerande verksamhet. 

För att både kunna rekrytera och behålla rätt 
kompetens behöver de offentliga arbetsgivarna 
fokusera på medarbetarnas individuella förutsätt
ningar och tillsammans med medarbetarna arbeta 
fram en plan för kompetensutveckling. Med med
arbetare som kompetensutvecklas kontinuerligt kan 
verksamheten dessutom lättare nå uppställda mål. 

Professionella 
tjänstemän i 
medborgarnas tjänst

R ÄT T 
KOMPETENS  

PÅ R ÄT T  
PL ATS
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De alternativa karriärvägarna måste bli fler eftersom 
alla varken vill eller kan bli chefer. Löner och övriga 
anställningsvillkor inom offentlig sektor måste vara 
konkurrenskraftiga i förhållande till privat sektor. 
Varje organisation måste ha en välkänd lönepolitik 
som tar sin utgångspunkt i verksamhetens mål. 
Lönen ska vara individuell, saklig och differentierad. 
Kollektivavtal som ger möjligheter att träffa enskilda 
överenskommelser om lön, arbetstid, semester och 
pensionsvillkor måste finnas.

J U S E K V I LL AT T
• rörligheten mellan privat och offentlig verksamhet 

ökar,

• alla arbetsgivare i offentlig sektor ska ha en väl
fungerande strategisk kompetensförsörjning och 
erbjuda individuell kompetensutveckling,

• konkurrenskraftiga villkor ska erbjudas liksom 
enskilda överenskommelser om lön, arbetstid, 
semester och pensionsvillkor.

R ÄT T KO M P E TE N S PÅ R ÄT T P L AT S
Juseks medlemmar har skaffat sig en utbildning för 
att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom sitt 
kompetensområde. Samtidigt förekommer det i en 
inte obetydlig omfattning att akademiskt utbildade 
anställs för att utföra mindre kvalificerade uppgifter, 
eller att det bland de kvalificerade arbetsuppgifterna 
i en anställning finns en betydande mängd rutin
uppgifter och administration. Det förekommer också 
att personer med en lång karriär i en myndighet men 
som saknar formell utbildning anställs på specialist
befattningar i stället för akademiskt utbildade och i 
professionen erfarna personer. 

För en effektiv och välfungerande verksamhet krävs 
att alla befattningar — från administratörer till högre 
chefspositioner — tillsätts med personer som har rätt 
kompetens och att arbetsuppgifter fördelas utifrån 
erfarenhet och utbildning. 

J U S E K V I LL AT T
• arbetsuppgifter fördelas till medarbetare med 

rätt kompetens,

• befattningar tillsätts med personer med rätt 
kompetens.

LI K A V I LLKO R
Lediga anställningar måste tillsättas efter struktu re
rade och öppna rekryteringar för att rätt kompetens 
ska kunna rekryteras och mångfalden säkras. Rena 
internrekryteringar bör bara förekomma i undantagsfall. 

Vid anställning i staten får hänsyn bara tas till sakliga 
grunder såsom förtjänst och skicklighet. Tillämpningen 
av begreppet förtjänst har ibland blivit onödigt snävt 
och likställts med erfarenhet från svensk myndighet. 
Detta begränsar rörligheten mellan sektorer och 
missgynnar invandrade akademiker. Därför behövs 
en översyn av tillämpningen.

En viktig väg in på den svenska arbetsmarknaden är 
professionella nätverk för invandrade akademiker, 
såsom det mentorskapsprogram Jusek driver sedan 
ett antal år. Det ger värdefulla kontaktnät, stöd och 
erfarenhetsutbyten som påskyndar etableringen på 
arbetsmarknaden. 

Osakliga löneskillnader på individnivå ska inte 
förekomma i offentlig verksamhet. Arbetet mot 
sådana löneskillnader ska vara en naturlig del i allt 
lönebildningsarbete.

J U S E K V I LL AT T
• rekryteringsprocesser är strukturerade och öppna,

• tillämpningen av begreppet förtjänst ses över,

• tillgången till professionella nätverk för invandrade 
akademiker ökar,

• arbete mot osakliga löneskillnader är en naturlig 
och integrerad del av lönebildningen i offentlig 
verksamhet.
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U T V E CK L A E N G O D FÖ RVA LTN I N G S K U LT U R 
Att arbeta i medborgarnas tjänst är ett viktigt 
samhällsuppdrag. Förtroendet för staten är beroende 
av tjänstemannens professionalitet, personlig eller 
politisk åskådning får och ska inte påverka tjänste
utövningen. Statstjänstemannens opolitiska och 
objektiva roll måste värnas och respekteras. Den 
goda tjänstemannatraditionen med saklighet och 
objektivitet samt särskiljandet av sak och person 
är den yttersta garantin för rättssäkerhet och 
likabehandling. 

Anställda i staten har, liksom övriga medborgare, 
rätt att under fritiden engagera sig i till exempel 
organisationer, näringslivet eller i politiken. Rätten för 
offentliganställda är dock begränsad genom regler 
om bisysslor, regler som är till för att minska risken 
för sammanblandning mellan anställningen och 
det privata. Begränsningarna varierar beroende av 
arbetsuppgifterna i anställningen och av bisysslans 
art och omfattning. Det förekommer att myndigheter 

väljer att förbjuda även sådana bisysslor där riskerna 
för sammanblandning framstår som små eller relativt 
enkelt hade kunnat undvikas genom tillämpning 
av jävsregler. Detta är otillfredsställande. Vid 
bedömningen av en bisysslas tillåtlighet är det i ett 
öppet samhälle viktigt att beakta betydelsen av att 
också offentliganställda kan engagera sig i andra delar 
av samhället utanför arbetet. Det gynnar den statliga 
anställningens attraktivitet och ökar kompetensen hos 
den enskilde. 

Verkligheten för anställda i rättsväsendet och 
annan offentlig verksamhet har genom nya krav på 
skyndsamhet och effektivitet radikalt förändrats 
över tid. I ljuset av detta behöver den otidsenliga och 
hämmande regleringen om straff rättsligt tjänste
fels ansvar reformeras. Bara sådana fel och misstag 
som begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 
bör straffas. För misstag i myndighets utövning av 
mindre allvarlig art bör varning och löneavdrag finnas 
som påföljder. Vid andra fel och misstag i anställ

J US E K S M E DLE M MAR HAR S K AFFAT SIG E N UTB I LDN I N G FÖ R AT T AR B E TA M E D 
K VALI FICE R ADE AR B E TSU PP G I F TE R I N O M SIT T KO M PE TE N SO M R ÅDE
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ningen som inte direkt berör allmänheten ska vanliga 
arbetsrättsliga regler tillämpas. På så vis skapas bättre 
förutsättningar för att de anställda själva uppmärk
sammar eventuella fel och korrigerar felaktigheter i 
verksamheterna. 

J U S E K V I LL AT T 
• utvecklingen av en god förvaltningskultur genom 

information och diskussion kring etik och regler 
gällande värdegrund och rollen som tjänsteman 
fortsätter,

• statstjänstemannens opolitiska och objektiva roll 
värnas och respekteras,

• vikten av att offentliganställda kan engagera sig i 
andra delar av samhället utanför arbetet tydligare 
beaktas vid bedömningen av bisysslor,

• tjänstefelsansvaret reformeras.

 
FÖ R E BYG G O CH B E K Ä M PA KO R R U P TI O N
Det är viktigt att förtroendet för politiskt styrda 
organisationer är högt. Allmänhetens tolerans mot 
oegentligheter är låg och ett raserat förtroende tar 
lång tid att återuppbygga. 

Korruption kan ta sig olika uttryck men handlar om att 
på olika sätt utnyttja den offentliga positionen för att 
uppnå privata fördelar. I grunden är det en otillbörlig 

sammanblandning mellan det offentliga uppdraget 
och privata intressen. 

Sverige är ett litet land som präglas av en informell 
kultur, vilket komplicerar gränsdragningen mellan vad 
som är personliga kontakter inom olika nätverk och 
vad som kan uppfattas som vänskapskorruption eller 
maktmissbruk.

Vänskapskorruption vid rekrytering av medarbetare i 
offentlig sektor måste förebyggas, bland annat genom 
öppna rekryteringsprocesser.

Regeringskansliet, myndigheter och kommunal sektor 
måste arbeta systematiskt för att förebygga och 
bekämpa korruption. Riskerna med korruption bör 
värderas och analyseras mer systematiskt än vad som 
sker idag. Det måste finnas tydliga riktlinjer kring mutor 
och jäv som varje medarbetare ska känna till. Arbetet 
med att förebygga korruption måste vara en ständigt 
pågående process som är integrerad i verksamheten 
på samma sätt som lönebildning och miljöhänsyn.

J U S E K V I LL AT T
• det ställs krav på all offentlig verksamhet att 

analysera och värdera riskerna för korruption,

• det förebyggande arbetet mot korruption i offentlig 
verksamhet görs till en process som är integrerad i 
linjeverksamheten.

UT VECKL A 
EN GOD FÖR-
VALTNINGS -

KU LTU R
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Ö K A D SÄ K E R H E T FÖ R D E N S O M A R B E TA R I 
M E D B O R G A R N A S TJÄ N S T
Säkerheten för alla som arbetar i eller för offentlig 
verksamhet ska ges hög prioritet. Det gäller såväl 
förebyggande insatser som åtgärder i samband med 
en konkret händelse. Utbildning i säkerhetsfrågor ska 
ske återkommande. 

Lokaler i utsatta verksamheter ska vara utformade 
så att risken för hot och våld minimeras. Ny  och 
ombyggnation ska analyseras utifrån ett säkerhets
perspektiv. De som är verksamma i utsatta offentliga 
verksamheter bör involveras i såväl övergripande 
planering som i konkreta förberedelser av ett 
byggprojekt. 

För att säkerställa att säkerhetsarbetet ges hög 
prioritet ska uppgiften att arbeta med säkerhets frågor 
ges till medarbetare som har tillräcklig kompetens och 
en stark förankring i organisationen.

J U S E K V I LL AT T 
• säkerhetsarbetet i utsatta offentliga verksamheter 

ges hög prioritet,

• arbetet mot säkerhetsbrister i offentliga 
verksamhetslokaler fortsätter.

FÖ R S TÄ R K T S K Y D D AV P E R S O N U P P G I F TE R
Det svagaste skyddet av personuppgifter i folk
bok föringen förutsätter enligt dagens regelverk 
att det finns en konkret hotbild. Finns det en sådan 
hotbild lämnas inte personuppgifter ut till andra än 
myndigheter. Lösningen innebär samtidigt problem 
för den enskilde vid kontakter med exempelvis banker, 
sjukvård och kommunala förvaltningar. 

Om det saknas en konkret hotbild kan en medarbetare 
inte få något skydd för sina personuppgifter, även om 

Nolltolerans mot  
hot och våld
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det typiskt sett finns en risk att medarbetaren kan 
utsättas för brott eller andra kränkningar till följd av 
offentlighet eller arbetsuppgifternas art. 

Det finns därmed goda skäl för ett mindre ingripande 
alternativ till skydd av personuppgifter. Exempelvis 
skulle enskilda personer och företag som yrkesmässigt 
tillgängliggör uppgifter om privatpersoners adress, 
födelsedata och inkomster på internet kunna nekas 
elektronisk tillgång till folkbokföringsuppgifter om 
personer som innehar vissa befattningar, samtidigt 
som uppgifterna om de enskilda personerna är 
offentliga hos Skatteverket. Man skulle också kunna 
begränsa rätten att få ut elektronisk information från 
folkbokföringen till företag som använder informa
tionen för vissa särskilda ändamål, till exempel 
adress uppdateringar för organisationer, och därmed 
kunna neka företag som säljer eller tillhandahåller 
uppgifterna öppet på internet. 

J U S E K V I LL AT T
• det införs en ny form av mindre ingripande skydd 

av personuppgifter i fall då det typiskt sett finns ett 
skyddsbehov, som medför färre nackdelar för den 
enskilde,

• rätten att få ut elektronisk information från 
folkbokföringen begränsas till organisationer som 
tillhandahåller information om personuppgifter för 
vissa specifika och godtagbara ändamål.

S TÄ R K T S TR A F F R ÄT T S LI GT S K Y D D M OT H OT, 
VÅ LD O CH N ÄTH AT
När en medarbetare utsätts för hot, våld eller annan 
brottslighet till följd av åtgärder i sin yrkesutövning 
är det ytterst ett hot mot demokratin. Straffen för 
dessa brott ska stå i proportion till brottens allvar. 
Maxstraffet för hot eller våld mot tjänsteman är två 
år för brott av normalgraden och fyra år för grovt 
brott. Vid förgripelse mot tjänsteman är maxstraffet 
sex månaders fängelse. De faktiskt utdömda straffen 
ligger dock på betydligt lägre nivåer. Straffen bör 
därför skärpas. Det skulle vara en viktig markering om 
att hot mot demokratin inte accepteras.

Offentliganställda riskerar att få ta emot kränkningar 
på olika forum på internet, så kallat näthat, med 
anledning av vad de gör i sina arbeten. Många av 
dessa kränkningar är visserligen straffbara som 
förgripelse mot tjänsteman. Men mot bakgrund av 
att lag stiftningen på området inte tar hänsyn till att 
uppgifterna är enkelt sökbara, kan finnas kvar under 

lång tid och kan få stor spridning behöver regelverket 
ses över och moderniseras. 

J U S E K V I LL AT T
• straffen för hot, våld och annan brottslighet mot 

myndighetspersoner skärps,

• det straffrättsliga regelverk som tillämpas på 
näthat riktat mot offentliganställda ses över och 
moderniseras.

FÖ R BÄT TR AT S TÖ D TI LL M E DA R B E TA R N A
Offentliganställda tjänstemän utsätts för hot, våld, 
trakasserier och allmänna ifrågasättanden i sin 
tjänsteutövning. 

För att bearbeta en hotfull eller obehaglig händelse 
måste det erbjudas stöd i form av exempelvis 
samtal med psykolog eller läkare. Det måste 
också finnas tydliga rutiner för 
rapportering till arbetsgivaren, 
så kallad incidentrapportering. 
Arbetsgivaren ska alltid ge en 
återkoppling till den berörde om 
hur ärendet sedan hanteras. 

Medarbetare måste också få 
verktyg för att själva kunna hantera 
besvärliga och hotfulla situationer 
genom att arbetsgivaren tillhandahåller 
bemötande utbildningar.

En medarbetare kan också bli allmänt ifrågasatt för 
något han eller hon har gjort i sin yrkesutövning, inte 
minst i olika medier. Vid omfattande mediala ifråga
sättanden kan det vara både svårt och olämpligt att 
den enskilde uttalar sig i den aktuella frågan. I vissa 
fall kan det då vara lämpligt att en i förväg utsedd 
talesperson eller presskontakt hanterar saken. I många 
fall räcker det med allmänna uttalanden om gällande 
regelverk och praxis eller om yrkesrollen och dess 
förutsättningar. 

J U S E K V I LL AT T
• varje arbetsplats ska ha resurser och rutiner för stöd 

och andra åtgärder vid hot, våld, trakasserier eller 
omfattande mediala ifrågasättanden,

• det ska finnas rutiner för incidentrapportering med 
återkoppling och att rutinerna ska följas upp. 

SÄKERHETS -
ARBETET SK A 

GE S HÖG 
PRIORITET
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L Ä R A N D E O R G A N I SATI O N E R ,  FÖ R N Y E L S E 
O CH I N N OVATI O N 
För en effektiv, kvalitativ och rättssäker offentlig 
sektor är det naturligtvis viktigt med styrning utifrån 
mål och resultatkrav. Minst lika viktigt är lärande 
organisationer som själva kan ställa om sin verk sam het 
i syfte att uppfylla målen på bästa sätt. För att uppnå 
lärande organisationer krävs ett ledarskap som dels 
har djupgående kunskap om verksamhet, organisa
tion och uppdrag, dels förmåga till nytänkande och 
om prövning. Medarbetarna är både lämpade och 
inte lämpade att lösa en verksamhets utmaningar. 
Lämpade för att de har kunskap och erfarenhet, inte 
lämpade för att det ofta finns ett internt motstånd 
mot att förändra. 

Välfärdens framtidsutmaningar — i form av åldrande 
befolkning, ökande kvalitetskrav, minskat skatte
underlag — kräver ökad effektivitet och omprövningar 
på många områden. Innovationskraften måste för
stärkas och öppenheten för nya perspektiv vidgas 
för att hitta nya lösningar på välfärdsutmaningarna, 
öka medborgarnyttan och effektivisera nyttan av 
varje skattekrona. Idéer, innovativa metoder och nya 
perspektiv från medarbetare och medborgare måste 
därför fångas upp och tas på allvar på ett helt annat 
sätt än vad som görs idag. 

J U S E K V I LL AT T
• innovationskraften i offentlig sektor förstärks,

• processer för att tillvarata innovativa metoder och 
idéer från såväl medarbetare som medborgare 
skapas och vidareutvecklas. 

SÄ K E R S TÄ LL E N VÄ L 
F U N G E R A N D E U P P H A N D LI N G
Den offentliga verksamhetens karaktär har förändrats. 
Kommuner och vissa statliga myndigheter har gått 
från att vara utförare till att allt mer bli beställare av 
varor och tjänster. Den upphandlande verksamheten 
i kommuner och stat har fått en viktig funktion med 
ansvar för att medborgarna ska få valuta för skatte
pengarna och att den service som erbjuds håller hög 
kvalitet. Offentlig verksamhet måste därför prioritera 
arbetet med offentlig upphandling.

En viktig del i offentlig upphandling är idag att pressa 
priset på den utförda tjänsten. Samtidigt måste 
också kvaliteten prioriteras för att medborgarna ska 
få en väl fungerande service. Ansvariga politiker 
behöver därför fastställa en strategi för upphandling 
där politiken identifierar vad som är viktigt i upp
handlingsunderlagen. Det ger medarbetarna större 
självständighet vid enskilda upphandlingar.

Genom en upphandlingsprocess med rätt formulerade 
krav och fungerande uppföljning undviks uppenbara 
brister i verksamhet som lagts ut på alternativa 
aktörer. Det måste därför finnas rutiner kring upp
handlings processen. Alla upphandlingar måste följas 
upp för att säkerställa att utföraren har utfört överens
kommet arbete. En viktig del i uppföljningen är att 
mäta om arbetet har hållit god kvalitet. Avtal måste 
också hålla hög kvalitet så att de kan sägas upp om 
åtaganden inte fullföljs. Det kan behövas nya grepp 
för att bedöma kvalitet i uppföljningar, till exempel 
genom fokusgrupper med brukare. 

Regelverket kring upphandling är komplicerat 
vilket skapar problem för både upphandlare och 

Kvalitet och 
effektivitet i 
medborgarnas tjänst



15

leverantörer, särskilt inom små organisationer.  
För att främja såväl kvalitet som effektivitet och 
innovation behöver regelverket förenklas och 
stödet till upphandlare och leverantörer förbättras. 

Genom metoder som innovationsupphandling 
eller funktionsupphandling stimuleras utvecklingen 
av innovativa lösningar på samhällsutmaningar. 
Fokuseringen på att uttrycka verksamhetens behov 
i termer av önskade funktioner, effekter och resultat 
gör det möjligt för fler företag att komma med olika 
förslag på lösningar. Detta kan ge positiva effekter 
som besparingar, ökad kvalitet och effektivitet samt 
bättre samhällsservice.

En leverantör kan begära överprövning av 
en pågående upphandling i domstol. Detta 
stärker rättssäker heten men kan medföra stora 
ekonomiska och tidsmässiga förluster. För att 
överprövning endast ska begäras i de fall det är 
välmotiverat bör det övervägas att införa en avgift 
för överprövningen. Hur processen kan kortas bör 
utredas, liksom möjlig heterna för offentliga organ 
att köpa in varor och tjänster under pågående 
domstolsprocess. 

J U S E K V I LL AT T
• det arbetas fram strategier för att identifiera vad 

som är viktigt i upphandlingsunderlagen,

• det skapas rutiner för hela upphandlingsprocessen,

• offentliga upphandlingar alltid följs upp och 
utvärderas,

• regelverket kring offentlig upphandling förenklas i 
syfte att främja kvalitet, effektivitet och innovation,

• det görs en översyn av systemet för överprövning 
av upphandling.

SÄ K E R S TÄ LL U P P FÖ L J N I N G O CH JÄ M FÖ R E L S E R 
AV O F F E NTLI G S E RV I CE
Medborgarna ska kunna förvänta sig god service och 
kvalitet i offentligt finansierad verksamhet, oavsett 
utförare eller om verksamheten drivs i privat eller 
offentlig regi. För att garantera att resurserna används 
effektivt och att medborgarna får god kvalitet i den 
service som erbjuds måste all offentligt finansierad 
verksamhet följas upp. 

Utförare av offentligt finansierad verksamhet ska 
kunna jämföras med varandra. Genom utarbetade 
indika torer och relevant statistik kan medborgarna få 
en bättre bild av verksamheternas kvalitet och effek ti
vitet. Genom jämförelser kan offentlig sektor fördjupa 
analysen, förbättra kvaliteten, effektivisera verksam
heten och lära av andra. En förutsättning för att 
medborgarna ska kunna göra jämförelser av offentlig 
service är att informationen finns lätt tillgänglig. 

J U S E K V I LL AT T
• all offentligt finansierad verksamhet följs upp 

och att resultaten sammanställs systematiskt,

• det tillhandahålls lättillgänglig information och 
jämförelser av den service som medborgarna 
erbjuds.

KVALITET, 
EFFEKTIVITET,

INNOVATION
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