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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2019-06-09

Dnr SON 2019-587

Social- och omsorgsnämnden

Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Förslag till beslut
1. Rekommendationen tillstyrks.
Ärende
Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har beslutat
rekommendera landets kommuner att gemensamt bidra till finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter med
totalt 19,5 mnkr årligen, vilket innebär ca 1,95 kr per invånare i kommunen.
Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs,
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunen bidrar till gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter enligt SKL:s begäran. Social- och omsorgsnämnden föreslås
tillstyrka och äldrenämnden anta rekommendationen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse rekommendation gemensam finansiering SKL.docx

2 (3)

Bakgrund
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde
den 14 december 2018 beslutat:
1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen, vilket
innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år
(2020-2023).
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s
medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive
kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där
kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni
2019.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och
medverkan i ledning och styrning av:
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och
sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs,
möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
Exempel på sådana kvalitetsregister är Senior Alert, Svenska palliativregistret
och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
(BPSD-registret)
• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieringen påverkar inte social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Bedömning och förslag
Social- och omsorgsförvaltningen bedömer att den nationella stödfunktionen vi
SKL har stor betydelse för kunskapsspridning och utgör ett viktigt stöd för den
lokala och regionala utvecklingen av mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst.
Förvaltningen bedömer också att kommunens kostnad för att finansiera den
nationella stödfunktionen kan täckas inom ramen för de utökade generella
statsbidragen.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunen bidrar till gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter enligt SKL:s begäran.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Äldrenämnden

