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Information om nationella brukarundersökningar till din kommun som avslagit 

eller inte svarat avseende SKR:s rekommendation om gemensam finansiering av 

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Som tidigare utlovats kommer här information om vad som gäller 2020 för er 

kommun, och andra kommuner, som avslagit SKR:s rekommendation eller ännu inte 

meddelat ert ställningstagande.  

Er kommun kan under 2020, till en extra kostnad, genomföra 

brukarundersökningarna. Kostnaden, som uppgår till 0,4 kr/kommuninvånare, 

inkluderar alla brukarundersökningar som SKR bedriver: 

 Brukarundersökningen inom funktionshinderområdet riktar sig till vuxna 

personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd, daglig 

verksamhet, sysselsättning och personlig assistans 

 Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till 

myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och 

ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård 

 En pilotundersökning om unga i dygnsvård planeras utvecklas för att följa upp 

hur placerade ungdomar (både ensamkommande och andra unga) från 13 år 

och uppåt upplever stödet i sitt boende. 

Inkluderat i kostnaden är bland annat användandet av den upphandlade 

undersökningstjänsten med bl.a. webbenkätverktyg för genomförande av 

undersökningen och utveckling av en ny undersökning om unga i dygnsvård. Er 

kommun behöver dock, precis som de kommuner som antagit rekommendationen, 

även betala ett pris per anmäld respondent till den leverantör som tillhandahåller 

undersökningstjänsten. Priset för varje respondent är ännu inte känt, då upphandlingen 

nu pågår.  

Det ovan beskrivna erbjudandet gäller för år 2020, men från och med 2021 kan er 

kommun inte delta i de nationella brukarundersökningar som SKR stöttar eller få 

tillgång till övriga tjänster kopplat till brukarundersökningarna, utan att anta 

rekommendationen. 

Det är möjligt att ändra sitt beslut och anta rekommendationen 

Det finns fortfarande möjlighet att anta SKR:s rekommendation. För att delta från och 

med 2020, meddela SKR ert ställningstagande senast den 18 december 2019. För att 

ansluta sig till 2021behöver beslut meddelas SKR senast den 15 juni 2020. Ett sådant 

ställningstagande skickas till: registrator@skr.se  Ange dnr: 18/00295. 

 

För mer information om rekommendationen, läs här. För frågor om 

rekommendationen, kontakta Anna Lilja Qvarlander, anna.lilja.qvarlander@skl.se.  
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