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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Dnr

2018-09-18

KS 2018-00187

Kommunstyrelsen
Hellena Bäck

Yttrande över betänkandet Med tillit växer
handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En
lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås överlämna följande yttrande:
Söderhamns kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan
nämnda betänkanden. Kommunen finner dem väl avvägda och har inget att
erinra mot förslagen.
Flera av förslagen är nyskapande och det är med tillförsikt kommunen ser
fram emot SKL:s närmare utformning av frikommunförsöket.

Ärendet
Finansdepartementet har den 28 juni 2018 i ärende Fi2018/02431givit
Söderhamns kommun möjlighet att lämna synpunkter på två betänkanden:
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn
(SOU 2018:48).
Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 31 oktober
2018.

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande
Tillitsdelegationen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen
av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting, inom
ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas för att i större omfattning
ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra
till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget har också varit att
främja att utvecklingsarbete påbörjas i kommuner, landsting och hos berörda
myndigheter.
I december 2017 fick Tillitsdelegationen ett tilläggsdirektiv (Dir. 2017:119)
med uppdraget att stödja statliga myndigheter att utveckla en tillitsbaserad
styrning och ledning.
Tillitsdelegationen har identifierat en rad problem som skapar hinder för att
mötet mellan medarbetaren och medborgaren ska bli så bra som möjligt:
• Bristande medborgarfokus.
• Frånvaro av helhetsperspektiv.
• Detaljstyrning och administrativa tidstjuvar.
• Frånvarande ledarskap och bristande stöd till medarbetarna.
• Bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
• Bristande öppenhet.
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Ett antal åtgärder för att uppnå en mer tillitsbaserad styrning av och inom
kommuner och landsting har föreslagits. Därtill har delegationen även
föreslagit ett antal åtgärder för att uppnå ett mer tillitsbaserat ledarskap och
en mer ändamålsenlig organisation (Bilaga 1)
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av betänkandena och finner dem
väl avvägda. Kommunen har inget att erinra mot förslagen och ser med
tillförsikt fram emot SKL:s närmare utformning av frikommunförsöket.

Återrapportering
Ingen återraportering behöver göras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilaga
Remissen

Hellena Bäck

Beslutet skickas till
Finansinspektionen
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Remiss - Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018 47) och
En lärande tillsyn (SOU 2018 48)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna följande yttrande:
Söderhamns kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda
betänkanden. Kommunen finner dem väl avvägda och har inget att erinra mot förslagen.
Flera av förslagen är nyskapande och det är med tillförsikt kommunen ser fram emot
SKL:s närmare utformning av frikommunförsöket.
________________________________________________________________________

Ärendet
Finansdepartementet har den 28 juni 2018 i ärende Fi2018/02431 givit Söderhamns
kommun möjlighet att lämna synpunkter på två betänkanden: Med tillit växer
handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48).
Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 31 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med bilaga
Remissen

Yrkanden och förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Ordförande lägger fram ärendet för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
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