
Välfärdsinsyn



Allmänhetens rätt till insyn
Medborgarnas rätt till insyn i all offentlig  
verksamhet är ett av den svenska demokratins  
grundfundament. Offentlighetsprincipen ger  
också allmänheten långtgående rättigheter till 
insyn. Därför förväntar man sig, och ska kunna 
förvänta sig, en god insyn i offentligt finansierad 
vård och omsorg. Oavsett vem eller vilka som är 
ansvariga utförare. 

Den som vill skaffa sig en överblick eller få 
tillgång till specifik information om samhälls- 
finansierade vård och omsorgsverksamheter  
får idag söka i många källor.

Det saknas en nationellt, enhetlig samman- 
hållen och jämförbar informationspunkt där  
allmänheten kan ta del av vilken vård och  
omsorgsverksamhet som finns, vem som  
bedriver verksamheten, samt om kvaliteten och 
anställningsförhållanden. Bristen på insyn  
gör det därmed svårt för allmänheten att ta  

Arbetsmarknadens parter inom vård- och 
omsorgssektorn har utvecklat en gemensam  
plattform som ska öka insynen i offentligt 
finansierad vård och omsorg. 
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ställning till om offentliga medel används på  
rätt sätt. 

Det saknas också en vedertagen och enhetlig 
norm för vad som är att betrakta som kvalitet 
inom vård och omsorg. Detta försvårar samhäl-
lets möjligheter att utvärdera verksamheterna på 
ett likvärdigt och standardiserat sätt. Och inte att 
förglömma, den enskildes möjlighet att bedöma - 
vad är rätt för mig?

Tilliten brister – ett politiskt problem
Från allmänheten har under senare år signalerats 
ett vikande förtroende för om samhället förmår 
att tillhandahålla en god vård och omsorg.  
Sedan ett par decennier har privata utförare  
kommit att stå för en allt större del av det  
offentliga åtagandet vid sidan av utförande i 
offentlig regi. Oavsett vem som driver verksam-
heten ska medborgarna kunna känna tillit och 
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förtroende för att samhället förmår erbjuda  
en jämlik och behovsstyrd vård och omsorg i  
enlighet med samhällsuppdraget, samt att  
offentliga medel används effektivt och optimalt.

I samband med avreglering och marknads- 
anpassning av tidigare offentligt utförd verk- 
samhet har inte alltid samhällets styrning och 
uppföljning hängt med i utvecklingen. 

Tidigare och nuvarande regering har på olika 
sätt verkat för lösningar i syfte att stärka allmän- 
hetens förtroende för offentligt finansierad  
verksamhet. 

Välfärdsinsyn.se en del av lösningen...
Arbetsmarknadens parter inom vård- och omsorg 
har starka intressen av att välfärden fungerar på 
ett bra sätt, att allmänheten känner förtroende 
för välfärdens utförare. Ett förtroende som  
bygger på att det är ordning och reda i välfärds-
tjänsterna.

Därför har ett flertal arbetsgivarorganisa- 
tioner och fackliga organisationer inom vård-  
och omsorgssektorn utvecklat Välfärdsinsyn.se 
som syftar till att öka öppenhet och insyn i  
offentligt finansierad vård och omsorg. 

Detta långtgående samarbete mellan berörda 
aktörer inom välfärden erbjuder en stabil  
partsövergripande lösning på hur en förbättrad 
styrning av välfärden kan uppnås genom ökad  
öppenhet och insyn kring kvalitet, ekonomi,  
anställningsvillkor och personaltäthet. 

Samarbetet ökar förutsättningarna för lång-
siktig stabilitet i de villkor som aktörerna verkar 
under. Välfärdsinsyns uppbyggnad och syfte  
anknyter därmed till en långvarig tradition i  
Sverige av stort ansvarstagande av arbets- 
marknadens parter.

Välfärdsinsyn bidrar till ökad tillit
Genom Välfärdsinsyn.se erbjuds allmänheten 
insyn i offentligt finansierade vård och omsorgs-
verksamheter. Sajten skapar förutsättningar för 
att allmänhet, politiker, medier och brukare kan 
bilda sig en uppfattning om de utförare som är 
verksamma inom vård- och omvårdnadssektorn. 

Verksamheter som redovisas på ett enhet-
ligt sätt kan också jämföras sinnsemellan. Detta 
skapar insyn, öppenhet och transparens, som i 
förlängningen leder till bättre kvalitet och resurs-
utnyttjande. 

Tjänsten Välfärdsinsyn.se finns i praktiken 
men är under utveckling. Den är därför inte synlig 
på internet. Sajten kan öppnas för allmänheten 
under våren 2017. 
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