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Remissvar beträffande Kommunutredningen
I Kommunutredningens slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget föreslås Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) att få ett
utökat uppdrag. Utredningens förslag lyder:
”Regeringen tar initiativ till att RKA får i uppdrag att:
- i samverkan med statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn, utveckla statistik
som mäter kvalitet i kommunernas verksamheter, och
- verka för att statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn redovisar statistik på
kommun- och kommunkategorinivå”
Kommunutredningen påpekar att RKA och databasen Kolada spelar en viktig roll när det
gäller tillgången på kvalitetsmått och indikatorer för kommunernas verksamhet. Vidare
konstateras att det i RKA:s uppdrag ingår att utveckla befintliga nyckeltal och att ta fram
ytterligare nyckeltal med särskilt fokus på sådana som mäter kvalitet, samt att vidareutveckla
statistiken och stimulera jämförelser mellan kommuner i samverkan med de statistikansvariga
myndigheterna.
Kommunutredningen finner att Kolada utgör en god källa till nyckeltal som kan används vid
analyser men att det fortfarande är svårt att få en mer samlad bild över kvaliteten på
verksamheten. Kommunutredningen menar att det finns en utvecklingspotential i de
indikatorer och mått som används av statliga myndigheter som bedriver tillsyn på nationell
nivå för att mäta kvalitet i kommunernas verksamhet. Tillsynsmyndigheternas statistik
redovisas ibland på kommun- eller länsnivå och begränsas emellanåt av statistiksekretess som
t ex rör få beslut per kommun. Genom att aggregera befintlig statistik till större grupperingar
såsom kommunkategorier skulle mer statistik kunna tillgängliggöras, föreslår utredningen. Ett
annat exempel kan gälla resultat från inspektioner under enskilda år på ett antal enheter som
skulle kunna publiceras som statistik om tidsserier om flera år togs fram. Eventuellt skulle
också relevant information baserad på tillsynsarbetet (som idag inte publiceras som statistik)
kunna utvecklas till kompletterande kvalitetsmått genom utvecklingsarbete, menar utredaren.
Genom att stimulera att statistik från tillsynsmyndigheterna tas fram och summeras till olika
kommunkategorier kan jämförelser underlättas. Ett sådant utvecklingsarbete behöver drivas
tillsammans med ansvariga tillsynsmyndigheter. En viktig aspekt är att måtten är hållbara
över tid för att möjliggöra analyser av hur verksamheternas kvalitet förändras.
Med anledning av detta anser kommunutredningen att RKA bör få i uppgift att, i samverkan
med statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn, utveckla statistik som mäter
kvalitet i kommunernas verksamheter och verka för att dessa myndigheter redovisar statistik
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på kommun- och kommunkategorinivå. Utredningen bedömer att de kostnadsmässigt stora
verksamheterna bör prioriteras inledningsvis varför Skolinspektionen respektive Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) berörs i första hand.
Kommunutredningen bedömer att staten bör tillskjuta medel motsvarande 150 000 kronor och
att Sveriges kommuner och regioner (SKR) också kan behöva tillskjuta medel, dock inte
överstigande 150 000 kronor.

RKA:s svar på Kommunutredningens förslag:
RKA tillstyrker statistikutveckling i samverkan med tillsynsmyndigheter
Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att RKA får i uppdrag att:
- i samverkan med statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn, utveckla statistik
som mäter kvalitet i kommunernas verksamheter,
RKA ser positivt på den första delen av kommunutredningens förslag som är i linje med
föreningens stadgar och anser att det finns ett utrymme att vidareutveckla statistik gällande
kvalitet i kommunens verksamhet med utgångspunkt i de statliga tillsynsmyndigheternas
mått, indikatorer och information baserad på deras tillsynsarbete.
Här behöver det utredas vilken typ av statistik och information som kan komma i fråga för att
utveckla statistiken och möjliggöra bättre helhetsbilder av kvalitet inom ett visst
verksamhetsområde. När det gäller utredningens förslag att redovisa statistik per
kommunkategori anser RKA att en lämplig indelning är SKR:s kommungruppsindelning då
den är välkänd och etablerad i kommunsektorn.

RKA avstyrker att verka för hur tillsynsmyndigheter redovisar statistik
Utredningens förslag: Regeringen tar initiativ till att RKA får i uppdrag att:
- verka för att statliga myndigheter som på nationell nivå utövar tillsyn redovisar statistik på
kommun- och kommunkategorinivå
RKA avstyrker detta förslag med hänvisning till att RKA saknar befogenheter eller andra
instrument att verka för detta. Om detta är önskvärt bör det skrivas in i myndigheternas
regleringsbrev och instruktioner.
Därefter är det möjligt att RKA i sin egen databas Kolada skulle kunna publicera ovan nämnd
statistik per kommun eller kommuntyp efter utvecklingsarbete tillsammans med
myndigheterna.
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