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Vård och omsorg

Kommunstyrelserna
Kopia: Socialchefer eller motsvarande i
respektive kommun

Återkoppling avseende: Finansiering av nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad socialtjänst
SKLs rekommendation till kommunerna
SKL:s styrelse rekommenderade i juni 2016 kommunerna att finansiera det fortsatta
arbetet med stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Styrelsen
tog tydligt ställning till att denna finansieringsform i nuläget är den enda
finansieringsmöjligheten. SKL vill även förtydliga att förfrågan om finansiering
endast gäller för 2017-2018, detta för att möjliggöra en fortsättning och säkerställa att
det påbörjade arbetet kan bidra till kunskapsutvecklingen.
Under 2017-2018 kommer SKL tillsammans med medlemmarna att ta fram en plan
för hur denna typ av nationella aktiviteter kan finansieras efter 2018.
Kommunernas ställningstagande
Enligt rekommendationen skulle kommunerna meddela sitt ställningstagande till SKL
senast den 30 september. Denna svarstid förlängdes senare till den 31 oktober. Vid
dagens datum har 87 procent av kommunerna (253) meddelat SKL sitt
ställningstagande. SKL fortsätter kontakta de kommuner som inte meddelat sitt svar.
Av de 253 kommuner som har svarat har 209 (72 procent) ställt sig bakom
rekommendationen medan 44 kommuner (15 procent) har meddelat att de inte vill
bidra till denna finansiering.
Detta innebär att drygt 2,6 miljoner kronor av de önskade 3,4 är säkrade för
verksamhet under 2017 respektive 2018.
SKL:s beslut utifrån kommunernas ställningstagande
SKL har beslutat följande utifrån ovanstående ställningstagande:



Antalet kommuner och andelen resurser som står till förfogande är tillräckligt
för att SKL ska fortsätta arbetet under 2017 och 2018.
De kommuner som bidrar till finansiering kommer att ingå i det fortsatta
utvecklingsarbetet. Övriga kommuner får stå utanför men har möjlighet att
närsomhelst ändra sitt ställningstagande om de beslutar att de vill delta.
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SKL kommer att fakturera de kommuner som beslutat att bidra till
finansieringen
Målet är att SKL i mars/april kommer att fakturera de kommuner som tackat ja till att
medverka i utvecklingsarbetet och till finansieringen.
Vi kommer att kontakta de som meddelat SKL er kommuns ställningstagande och be
dem om hjälp så att vi skickar fakturan till rätt mottagare i er organisation.
I flertalet kommuner har frågan om rekommendationen hanterats inom
socialförvaltningen varför denna återkoppling sänds även till cheferna för dessa
förvaltningar.
För mer information om rekommendationen
För vidare information om rekommendationen och den kommande processen,
vänligen kontakta Anna Lilja Qvarlander, 08-452 77 48 eller
anna.lilja.qvarlander@skl.se

Vänliga hälsningar,

Hans Karlsson
Direktör
Sveriges Kommuner och Landsting
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