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Rekommendation till kommunerna om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Sveriges kommuner och regioners rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamhet antas.
2. För Stockholms stad innebär detta en kostnad om 1,7 mkr per år under åren
2021 – 2023. Kostnaden ska behandlas i kommunfullmäktiges budget.

Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr, Jan Jönsson och Erik
Slottner anför följande.
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat om en rekommendation till
kommunerna om en gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Kommuner som antar
rekommendationen får tillgång till nationella kvalitetsregister och nationella
brukarundersökningar. Samtliga kommuner som antar rekommendationen förväntas
bidra till finansieringen utöver den obligatoriska medlemsavgiften. Med tanke på att
kvalitetsregistren och brukarundersökningar kan tjäna som betydelsefulla underlag
för att utveckla stadens verksamheter, föreslår stadsledningskontoret att
rekommendationen antas.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Våra synpunkter
Effektiv kunskapsstyrning är av väsentlig betydelse för stadens beslutsfattande. Vi
instämmer i stadsledningskontorets synpunkter att samordning kring
kunskapsstyrning ökar verksamheternas förutsättningar att utvecklas. Vi ser därför
positivt på möjligheterna som medges av ett mer samlat system för kunskapsstyrning
i socialtjänstens verksamheter. Vi har dock tidigare framfört synpunkter på den
finansieringsmodell som då föreslogs, synpunkter som vi framfört till såväl SKR som
andra kommuner i länet, vilka kommit fram till liknande slutsatser. Vi ser fortfarande
ett behov av att framhålla att finansieringen av arbetet med kunskapsstyrning måste
vara långsiktigt hållbart och förutsägbart. I ett större perspektiv bör frågan om vad
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som ska ingå i medlemsavgiften ställas, särskilt gällande denna typ av ärenden, där
intentionen är att samtliga kommuner ändå skall vara med. I detta hänseende är vår
inställning att kommunerna måste få vara med och besluta kring vad grundavgiften
ska gå till. I övrigt hänvisar vi till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Vi föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Sveriges kommuner och regioners rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamhet antas.
2. För Stockholms stad innebär detta en kostnad om 1,7 mkr per år under åren
2021 – 2023. Kostnaden ska behandlas i kommunfullmäktiges budget.

Stockholm den 27 maj 2020
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Kadir Kasirga (båda
S) enligt följande.
När ärendet var ute på remiss i stadens nämnder hösten 2019 poängterade alla att
kunskapsstyrning och evidensbaserat arbete inom socialtjänstens område är av stor vikt.
Samtliga remissinstanser uttalade sig positivt om arbetet som har bedrivits de senaste åren
under SKR:s paraply.
Därför var det olyckligt att staden då övervägde att sluta delta i arbetet.
Vi välkomnar att man nu fört en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
väljer att fortsätta att delta i arbetet med ett samlat system. Samordningen kring
kunskapsstyrningssystem, nationella brukarundersökningar och kvalitetsregister är värdefull
för utveckling av stadens verksamheter.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Kadir Kasirga och Catharina
Piazzolla (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under flera år bedrivit ett arbete
tillsammans med kommunerna för att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad
praktik inom socialtjänstens område. De tjänster och stöd som ingått har finansierats
med stöd av överenskommelser mellan SKR och regeringen, tillfällig gemensam
finansiering från kommunerna eller SKR:s tillfälliga utvecklingsmedel. Sedan 2016
är överenskommelserna mellan SKR och regeringen, innefattande finansiering av
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.
År 2018 beslutade SKR:s styrelse att rekommendera kommunerna att gemensamt
finansiera och utveckla ett samlat system för kunskapsstyrning. Rekommendationen
gäller områdena uppföljning (kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Det innebär ca
1,95 kr per invånare och år i kommunen, med avdrag om 10 procent för större
kommuner. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023). För brukarundersökningen
tillkommer en kostnad per anmäld respondent till den leverantör som tillhandahåller
undersökningstjänsten. Priset för varje respondent är ännu inte känt, då upphandling
pågår.
Genom överenskommelsen ges kommuner möjlighet att få tillgång till
kvalitetsregistren:
 Senior alert - register för trycksår, munhälsa, benbrott, viktminskning samt
blåsdysfunktioner.
 SveDem – register för en god demensvård.
 BPSD – register för personer med beteendemässiga och psykiska symptom
vid demenssjukdomar.
 Svenska registret – kvalitetsregister för verksamheter som vårdar personer i
livets slut.
 RiksSår – kvalitetsregister för svårläkta sår.
Därutöver ges kommuner möjlighet att representeras i länets nationella
samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) samt möjlighet att
ingå i den permanenta styrgruppen för arbetet, eller vara involverad i bedömning och
fördelning av medel till kvalitetsregistren.
Genom överenskommelsen ges kommuner också tillgång till
brukarundersökningar:
•
Vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och
daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig
assistans.
•
Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till
myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och
ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
•
Brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation följer upp hur
ensamkommande barn från 13 år och uppåt upplever sin boendesituation.

3

Enkäten fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt
hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv.
Om staden antar rekommendationen innebär det att staden får tillgång till
tjänsterna under tre år, under åren 2021- 2023. Det innebär en sammantagen kostnad
på ungefär 5 070 tkr. För brukarundersökningen tillkommer en kostnad per anmäld
respondent till den leverantör som tillhandahåller undersökningstjänsten. Om staden
antar rekommendationen, men väljer att inte genomföra brukarundersökningarna, så
tillkommer inga kostnader utöver de 1,95 kr per invånare och år.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Kunskapsstyrning är ett område som är under konstant utveckling. Det är påtagligt att
samverkan mellan flera olika aktörer bidrar till att kunskapsstyrningen blir mer ändamålsenlig
och effektiv. Det är också påtagligt att kvalitetsregistren, brukarundersökningar och
samordning kring kunskapsstyrning ökar verksamheternas förutsättningar att utveckla sin
verksamhet. De är således betydelsefulla inom stadens socialtjänst och äldreomsorg. Det finns
således fördelar med att framöver ha tillgång till tjänsterna.
Samtliga kommuner som antar rekommendationen förväntas bidra till finansieringen
utöver den obligatoriska medlemsavgiften.
SKR:s arbete inom området kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter bidrar
till målen 1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd och insatser i tid präglade av hög
kvalitet, evidens och rättssäkerhet och 1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av
hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
1.
Sveriges kommuners och regioners rekommendation till kommunerna om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamhet antas.
2.
För Stockholms stad innebär detta en kostnad om 1,7 mkr per år under åren
2021 – 2023. Kostnaden ska behandlas i kommunfullmäktiges budget.
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