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Svar på remiss SOU 2018:47 
SRAT organiserar inom offentlig sektor främst tandhygienister, logopeder, 
audionomer, optiker, perfusionister, hälsovetare, lotsar och statliga tjänstemän. 

SRAT står bakom Tillitsdelegationens förslag i stora drag, men vi vill i detta 
remissvar lyfta vissa spörsmål. 

Vi uppskattar att en statlig utredning gjort ett gediget arbete med att 
sammanställa information om tillitsbaserad styrning och ledning i 
välfärdssektorn. De senaste årens utveckling mot ökad detaljstyrning har 
hämmat professionens möjligheter att verka fullt ut. Det är hos professionen 
som kunskapen finns om de bästa och säkraste arbetsmetoderna. Det är 
viktigt att man i offentlig verksamhet upprätthåller skiljelinjen mellan politiker 
och tjänstemän genom att politiker bestämmer Vad och tjänstemännen 
bestämmer Hur. Att låta professionen själv avgöra hur politikernas beslut skall 
genomföras leder till ökad kvalitet och bättre utnyttjande av resurser. Det 
förebygger även dålig arbetsmiljö när de som utför arbetet också kan påverka 
det, helt i linje med Arbetsmiljöverkets författning om Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4).  

En annan aspekt vi vill lyfta fram är villkoren för chefer inom välfärden. Att ta 
på sig ett ledarskap är en viktig utvecklingsmöjlighet för många av våra 
medlemmar som ofta arbetar i professioner där traditionella karriärvägar inte 
är många. Chefer måste få förutsättningar att kunna leda sina verksamheter. 
För detta krävs inte bara anslag i budget och administrativt stöd utan även att 
gruppen av medarbetare inte är för stor.  

SRAT noterar att den vision som Tillitsdelegationen har av hur det skulle 
kunna fungera inom offentlig sektor inte står i samklang med de signaler som 
kommer från riksdagen om ett utökat tjänstemannaansvar. Det skulle vara 
önskvärt att gränslinjerna tydliggörs. 

Vad gäller tillsynsmyndigheternas arbete välkomnar vi en förändring som 
innebär att inspektörerna kan bidra till verksamhetsutveckling och 
kvalitetshöjning. Det innebär att det kommer ställas ökade krav på 
inspektörerna som framöver bör vara väl förtrogna med den inspekterade 
verksamheten och därmed oftast ha många års egen relevant yrkeserfarenhet.  

 
Anitha Wijkström 
förbundsordförande 
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