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Svar på remiss: Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad
styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47), och En lärande
tillsyn (SOU 2018:48)
Tillitsdelegationen fick i juni 2016 uppdraget att analysera och föreslå hur styrningen av
välfärdstjänster i offentlig sektor, inom ramen för de befintliga regelverken, kan utvecklas
för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet. Målbilden
är att bidra till större kvalitet för medborgare och företag. Uppdraget är också att främja att
utvecklingsarbete påbörjas i kommuner och landsting samt berörda statliga myndigheter.
Region Jämtland Härjedalen har inbjudits att lämna synpunkter på remiss: med tillit växer
handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU:2018:47),
och En lärande tillsyn (SOU:2018:48).
Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till huvudbetänkandet om en mer
tillitsbaserad styrning och ledning inom den offentliga sektorn, där huvudspåret går i linje
med hur Regionen resonerar kring ledning och styrning. Att ledning och styrning ska
omfatta hela styrkedjan, från den politiska huvudmannen till mötet mellan arbetsgivaren
och medborgaren men även den föreslagna koordinerade styrningen av kommunsektorn
från statens sida, lett från regeringskansliet. Detta skulle vara bra för helhetssynen i
samarbetet med kommunerna. Att använda sig av generella statsbidrag och minska riktade
statsbidrag kan bidra till att undvika vissa negativa styreffekter.
Region Jämtland Härjedalen uppmärksammar och ser positivt på förslaget om ökad
medfinansiering av forskning, utveckling och innovation inom medlemmarnas
verksamheter. Regionen tillstyrker också förslaget om att kommuner, landsting och regioner
samt lärosätena bör skapa förutsättning för verksamhetsnära forskning genom samverkan.
När det gäller SOU 2018/48 så handlar den om utveckling av tillsyn mot en utvecklande
tillsyn inom vård, skola och omsorg med fokus på Skolinspektionen och Inspektionen för
vård och omsorg. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiv till de lagda förslagen. Det
lagförslag som föreslås vad gäller Patientsäkerhetslagen genom att ta bort begränsningen att
tillsynen främst ska omfatta vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete är positivt.
Några delar ut sammanfattningen är intressanta, exempelvis att främja en mer kvalitativ
granskning ur ett bredare brukarperspektiv som främjar utveckling.
Vidare att tillsynen behöver t.ex. vara utformad så att den uppfattar om en verksamhet
präglas av en kultur som inte främjar god kvalitet samt att kontextkänslighet ska främja
utveckling. Detta är mycket viktigt och bra att detta tydliggörs.
Mot bakgrund till det anförda tillstyrker Region Jämtland Härjedalen remissförslagen.

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214

2(2)

Ann-Marie Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson
Regiondirektör

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4 Org nr: 232100-0214

