
Ett flertal arbetsgivare, bransch- och fackliga 
organisationer inom vård och omsorg har kommit 
överens om att verka för att allmänheten ska ges 
bättre insyn i vård och omsorgsverksamheter som 
finansieras med skattemedel.

Parterna i överenskommelsen utformar nu en webb-
sida och en databas med namnet Välfärdsinsyn.se. 
Där kommer utförare som vill bidra till insyn och  
öppenhet att kunna ansluta sina enheter. Fullt  
utbyggd kommer det finnas information om  
äldreboenden, vårdcentraler, hemtjänstenheter  
och LSS/personlig assistansverksamheter,  
samlade på ett och samma ställe. 

På sajten får vi veta vem som driver eller äger  
en verksamhet, ekonomisk basfakta, resultat  
av kvalitetsmätningar, anställningsvillkor och  
personaltäthet. Informationen redovisas på ett  
standardiserat sätt - alltså; lika för alla. Det ger  
allmänheten långt bättre insyn än idag. 

Välfärdsinsyn

Välfärdsinsyn 
– för ökad transparens,  
tillit och bättre kvalitet i 
vård och omsorg

Välfärdsinsyn
Det här är Välfärdsinsyn.se



Vi är alla målgrupp
Genom sajten får vi, allmänheten insyn och kan skaffa oss  
överblick om enheter som är verksamma i välfärdssektorn, 
dess ekonomi, drift- och ägarförhållanden, kvalitets- 
information, anställningsvillkor och personaltäthet.

Vilka kan ansluta sig?
Välfärdsinsyn.se vänder sig till alla typer av utförare –  
offentliga, privata och idéburna verksamheter. Fullt utbyggd 
kan sajten komma att innehålla cirka 10 000 enheter inom 
vård- och omsorgssektorn.

Anslutning till sajten är frivillig. Att ansluta sig och redovisa 
sin verksamhet på sajten signalerar öppenhet och transparens.

Finns inte den här informationen tidigare?
Någon liknande produkt/tjänst har inte funnits tidigare.  
Detta är första gången som standardiserad information  
om ägande, ekonomi, kvalitet och anställningsvillkor på  
enhetsnivå samlas på nationell nivå på ett och samma ställe.

Är sajten offentlig?
Under våren 2016 genomfördes ett test i Linköping då  
32 äldreboenden anslöt sig till sajten. Nu fortsätter  
utvecklingen. Webbplatsen kan göras offentlig under våren 
2017. Välfärdsinsyn.se kommer att finnas publikt på internet,  
men i första hand kommer allmänheten hitta dit genom  
att kommuner, landsting och privata utförare länkar till  
Välfärdsinsyn.se ifrån sina egna webbplatser. 

Välfärdsinsyn
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Välfärdsinsyns kansli: 

Projektledare Anna-kari Modin  •  E-post: anna-kari.modin@valfardsinsyn.se  •  Mobil: 072-584 74 62

Bakom Välfärdsinsyn står arbetsgivarorganisationerna: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
KFO, Arbetsgivaralliansen, och Vårdföretagarna. Fackförbunden: Vision, Kommunal, Vårdförbundet, 
Naturvetarna, Fysioterapeuterna, Tjänstetandläkarna, Akademikerförbundet SSR, SRAT, Sveriges 
Läkarförbund, Arbetsterapeuterna, Psykologförbundet och Sveriges Farmaceuter.


