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Verksamhetsplan  
Under 2017 tog SKL beslut att säga upp nätverket Best Service eftersom de ansåg att 

nätverket hade för lite fokus på fastighetsrelaterade frågor, utvecklingsprojekt och 

intressebevakning. Best Service står nu inför en utmaning att ta fram och implementera en 

organisatorisk ram för hur nätverket skall arbeta för att möta de utmaningar som uppstått till 

följd av frikopplingen från SKL. En ytterligare utmaning är att etablera den nya Förvaltnings- 

och utvecklingsorganisationen och implementera nyckeltalsjämförelser. 

 
Omvärldsanalys 
Kommuner och landsting står inför enorma utmaningar då ökningen av antalet invånare och 

de demografiska kraven långt överstiger möjligheten att finansiera välfärden. Ett liknande gap 

har aldrig setts tidigare och först 2040 spås det finnas en stabil situation igen. 

Försörjningskvoten visar hur många människor som 100 arbetsföra ska försörja. Idag är 

siffran 72 men kommer snart att bli 84 och som värst kommer den att nå upp i 90. 

 

Arbetskraften kommer inte att utvecklas i den takt som behoven ökar. År 2035 finns 100 % 

fler 85-åringar än idag. Under den goda period som varit har kommuner och landsting ökat 

sina kostnader med ca 1 % per år överstigande behovet i demografin. Siffran inrymmer både 

ambitionsökningar (tex utförda fetmaoperationer) och ineffektivitet. Om demografin nu slår 

igenom och ambitionsnivåerna fortsätter att överstiga behoven kommer skatten att behöva 

höjas med 13 kr. Detta visar oerhörda effektiviseringskrav. 

  

Situationen är alarmerande och kommer att kräva kraftiga åtgärder för att hantera. Exempel på 

åtgärder som kan genomföras för att hantera framtida utmaningar:  

 

• Få fler i arbete för att öka intäkterna. Här är utmaningen störst bland de utrikes födda.  

• Skära ner offentlig service om inte effektiviseringar görs.  

• Digitaliseringen är den nya möjligheten!  

• Arbeta med förebyggande hälsa 

  

I arbetet att effektivisera hälso- och sjukvården och också stödja utvecklingen av 

landstingssektorn som attraktiv arbetsgivare krävs att varje medarbetare arbetar med sin fulla 

potential. Rätt kompetens på rätt plats och med högt engagemang och förutsättningar att göra 

ett bra jobb. 

Här har serviceverksamheterna en stor möjlighet att bidra! 

 

• Servicens roll i krisberedskap 

• Dialog med läkarstudenter 

• Beslutsstrukturer och organisation 

• Gemensamma rutiner och introduktioner nationellt 

• Personcentrerad vård 

• Sjukresor 

• Säkra att serviceverksamhet får del av nationella ekonomiska satsningar 
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Årets Tema 
Årets tema införs för första gången 2019 och ska genomsyra temat på medlemsdagar, 

utvecklingsprojekt och expertgruppernas arbete. 

Vid Medlemsmötet den 25 september beslutade deltagarna att årets tema för 2019 är: 

Hur ser servicen ut i framtidens hälso- och sjukvård? 

 

Mötet beslutade också om följande fördjupningsområden till det övergripande temat: 

• Vård i hemmet (Utskifte av vård på sjukhus, Hemsjukvård-logistiken kring detta) 

• Digitalisering / Digitaliseringens möjligheter 

• Hur ska vi ha strukturerad dialog med Hälso- och sjukvården (operativ, taktisk och 

strategisk) 

 

 

Prioriterade aktiviteter 2019 
För 2019 prioriteras följande aktiviteter: 

 

Övergripande 

• Säkerställa långsiktigt uppdrag för Best Service. 

 

Kommunikation  

• Minst en gång per år rapporterar expertgrupperna till styrelsen status på pågående 

projekt inom Årets Tema och/eller aktuella frågor.  

• Ta fram och implementera en extern kommunikationsstrategi. 

• Medverka vid minst ett tillfälle på landstingsdirektörernas nätverk. 

• Ta fram en rutin för löpande uppdatering av hemsidan. 

• Säkerställa att Expertgrupperna känner till styrande dokument. 

 

 

Nyckeltal och erfarenhetsutbyte 

• Säkra etableringen av nyckeltalsjämförelser samt Förvaltnings- och 

utvecklingsorganisationen kopplat till det.  

• Utveckla expertgruppernas roll i nyckeltalsjämförelser. 

• Utreda om nöjd kund ska mätas inom ramen för nyckeltaljämförelsen, i så fall ta fram 

ett förslag. 

 

 

Utveckling 

• Arbeta aktivt med Årets Tema på medlemsdagar och inom expertgrupper. 

• Identifiera möjliga utvecklingsprojekt på Årets Tema. 
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Expertgrupperna 

För 2019 riktar styrelsen följande uppdrag till expertgrupperna: 

 

• Att arbeta utifrån Årets Tema 

• Att säkerställa att Expertgruppernas uppdrag följs. 

• Att ta fram en aktivitetsplan med budget. 

• Att tillsammans med Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen forma arbetssätt för 

att genomföra nyckeltalsjämförelser.  

 

 

 

Ekonomi 
 

Medlemsavgifter 

De tre nivåerna för 2019 är: 

• Nivå 1: 135 700 kr 

• Nivå 2:  184 200 kr 

• Nivå 3: 213 200 kr 

 

Verksamhetsbudget 

Best Service totala budget för 2019 uppgår till 3 615 700 kr. 

Av detta avsätts 1,8 mnkr/år för Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen för 

nyckeltalsjämförelser. 

 

 

Planering till nästkommande år 
Vid medlemsmötet i november skall följande dokument för kommande år beslutas: 

• Verksamhetsplan  

• Aktivitetsplan  

• Kommunikationsplan 

• Kalendarium  

• Budget 
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Budget 2019 
 

Best Service budget 2019  (kr) 

Övergripande   

Medlemsavgifter 3 615 700 

Ingående resultat föregående år 821 776 

Medel för styrelsens beslut 2019 -631 476 

Styrelse   

Styrelsen -200 000 

Arvode ordförande -150 000 

Administrativt stöd -326 000 

Ekonomiadministration -30 000 

IT-stöd -100 000 

Servicechefer   

Medlemsmöten -250 000 

Benchmarking   

Förvaltnings- och utvecklingsorg -1 300 000 

Utveckling av BM -600 000 

Benchlearning -250 000 

VNS   

Nätverk -100 000 

Aktivitetsplan -50 000 

Lokalvård   

Nätverk -100 000 

Aktivitetsplan -50 000 

Logistik   

Nätverk -100 000 

Aktivitetsplan -50 000 

Måltider   

Nätverk -100 000 

Aktivitetsplan -50 000 

Summa  0 

 


