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Yttrande över betänkandena Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 
2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48) 
 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandena 
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 
2018:48). Kommunen önskar lämna följande kommentarer med anledning av 
betänkandena: 

Begreppet tillitsbaserad styrning 
Jönköpings kommun konstaterar att de sammanfattande slutsatserna i betänkandet 
handlar om att det behövs en balans i styrning och ledning. Det behövs inslag av 
nödvändig mätning och kontroll, men det behövs också tillit till verksamheten. En 
svårighet med tillitsbaserad styrning kan vara begreppsdefinitionen i sig. Det är 
lätt att hålla med om att onödig detaljkontroll ska bort, men svårare att definiera 
vad som är onödig detaljkontroll. Det finns en risk att de svårdefinierade 
begreppen grumlar debatten om verksamhetsutveckling.  

En koordinerad styrning av kommunsektorn 
Förslaget om en bättre samordning av den statliga styrningen välkomnas av 
Jönköpings kommun. Lager på lager av styrdokument (statliga såväl som lokala), 
som är delvis motstridiga och många gånger svårtolkade är ett hinder för 
utveckling av tillitsbaserad styrning.  

Att enskilda personer kan komma i kläm när insatser krävs av flera myndigheter 
är ett reellt problem. Inom förskola och grundskola upplever man en ökad psykisk 
ohälsa bland barn och elever. Ohälsan tar sig olika uttryck och faller inte alltid in i 
de ramar som krävs för att socialförvaltningen eller landstinget ska ha mandat att 
träda in. Socialtjänstens insats kan innefatta hela familjens situation och inte bara 
rikta sig till det barn som tex, inte kommer till skolan. Socialtjänsten vill kanske 
komma in i hemmet och hjälpa till med att upprätta vardagsrutiner eller liknande. 
Men det måste ske på frivillig basis och väljer familjen att tacka nej blir det ingen 
förändring av situationen. 

Ett helhetsperspektiv med ökat samarbete mellan myndigheter, i det här fallet 
landstinget, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, skulle underlätta för 
den enskilda och förhoppningsvis leda till att rätt stöd och hjälp kan sättas in 
tidigare. 

En ändamålsenlig användning av riktade statsbidrag 
Utvecklingen mot fler riktade statsbidrag fragmentiserar och försvårar för det 
lokala självbestämmandet. Exempelvis har Skolverket på sin hemsida en 
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”statsbidragskalender” för att underlätta sökandet av olika specialdestinerade 
statsbidrag som ska sökas olika datum (sammanlagt 61 olika specialdestinerade 
statsbidrag för 2018).  

Jönköpings kommun välkomnar förslaget om att regeringen ska ha som 
huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag. Generella statsbidrag ökar 
möjligheten till långsiktig planering och visar tillit till förmågan att fördela medel 
utifrån lokala behov. Vilket kommunen ser som mycket positivt. 

Verksamhetsnära forskning 
Jönköpings kommun stödjer förslaget att regeringen ska rikta 
forskningsfinansiering mot verksamhetsnära forskning inom hälso- och sjukvård, 
skola och omsorg. Mer verksamhetsnära forskning som syftar till att direkt vara 
ett stöd till verksamheten är medborgarna till gagn.   

Förtydligad inriktning av statlig tillsyn inom vård, skola och omsorg 
Jönköpings kommun understödjer förslaget om att den statliga tillsynen ska vara 
mer situations- och verksamhetsanpassad med inriktning på dialog.  

Att beslutande om vite inte är tvingande för skolinspektionen gör troligtvis att en 
mer tillitsbaserad ledning kan utvecklas. Det är en bra utveckling att 
Skolinspektionen i sitt agerande ska vara mer situationsanpassad och ha mindre av 
en kontrollerande och mer av en stödjande roll. Möjligheten att besluta om vite 
ska och bör vara kvar eftersom skolhuvudmän som grovt missköter verksamheten 
ska kunna få ett kännbart straff.  

Frikommunförsök 
Jönköpings kommun ställer sig positiv till att det ges utrymme för försök och test 
av nya styrsätt genom bl.a. frikommunförsök.  

Uppföljningar och granskningar 
Uppföljningar och granskningar behöver utformas så att de bidrar till att utveckla 
verksamheten, menar utredningen. Detta ställer sig Jönköpings kommun bakom.  
Ett uttryck för den upplevda kontrollen och detaljstyrningen av skolan är 
uppföljningar och granskningar. Att rensa i dessa i syfte att bara behålla de som 
bidrar till att stödja verksamheten skulle bidra till ett ökat förtroende för 
professionen. Detta kan också föranleda att kommunen behöver se över de 
mätningar, uppföljningar samt granskningar som görs av den egna verksamheten 
för att se vilka som bidrar till verksamheten och vilka som eventuellt inte gör det.  

JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Ann-Marie Nilsson Johan Fritz 
Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör  
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