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Händelser under perioden

• Nettokostnader för C-19 särredovisas inte längre. KS beslut.

• Ersättning för sjuklöner erhålls för perioden dec-21 tom mar-22.

• Avslutade placeringar inom BoU med direkt resultateffekt. Dock 

tillkom nya under sommaren med negativ effekt, som befarat i maj 

uppföljningen.
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Sammanfattning av periodens 
större avvikelseposter

• Kostnadstakten för placeringar BoU är 1,8 mkr per månad för 

närvarande, med en stabil trend sett till helåret.

• Den nedåtgående trend för försörjningsstöd fortsätter.

• Väsentligt lägre PO-kostnader än beräknat.

• Fortsatt kraftigt ökade kostnader för inhyrd personal (SSK och 

Rehab)

4



Periodresultat t om sep 2022 
för VoO

Period 12 9 Periodbudget Periodutfall Avvikelse Utfall föegående 

totalt period (aug)

38 329 48 428 10 099 43 457

3 1 318 1 315 1 176

38 332 49 746 11 414 44 634

-50 434 -58 668 -8 234 -54 903 

-370 052 -371 310 -1 258 -322 880 

-27 307 -42 514 -15 206 -36 773 

-43 321 -42 000 1 320 -37 965 

-491 114 -514 492 -23 378 -452 520 

Nettokostnad -452 783 -464 746 -11 964 -407 887 

Fastställd ram 452 783 452 783 402 473

RESULTAT -0 -11 964 -11 964 -11 544 

Semesterlöseskuld 4 601 6 130

RESULTAT inkl semskuld -7 363 -5 413 

Driftskostnader 

Interna kostnader 

Summa kostnader

Externa intäkter 

Interna intäkter 

Summa Intäkter

Köp av huvudverksamhet

Personalkostnader

Periodens budget är beräknad med utgångspunkt från periodens antal månader x 

1/12 av årsbudgeten. 

* Se specifikation av C-19 på nästa bild. 5



Sammanfattning av prognosens 
större avvikelseposter
• 1 ny SiS-placeringar samt förändrade placeringsformer ger en takt om 1,8 

mkr per månad jmf med 1,4 per maj. Helårs effekt 2,4 mkr negativ 
påverkan.

• Ökat vårdtryck inom FO och SÄBO

• Minskat antal externa skolplaceringar

• Lägre PO-påslag än beräknat i budgetarbetet 

• Lägre måltidskostnader än budgeterat

*Se sista bilden för fullständig kommentar till prognosen
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Prognos och periodresultat tom 
sep 2022 per verksamhet

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. 

Totalsumma per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Ledning 8 174 8 047 127 6 131 6 069 74%

Admin 22 254 20 354 1 900 16 998 14 400 65%

Individ och Familj 122 000 133 940 -11 940 91 500 110 238 90%

Omsorg Funktionshinder 101 342 97 713 3 629 76 007 70 225 69%

Äldreomsorg 349 939 348 985 954 262 454 263 815 75%

SUMMA 603 709 609 039 -5 330 453 090 464 747 77%
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Prognos och periodresultat tom 
sep 2022 VoO
Resultaträkning Årsbudget Årsprognos Avvikelse Period-

budget

Period-

utfall

% av 

årsbudget

Externa intäkter -51 105 -65 493 14 388 -38 329 -48 428 95%

Interna intäkter -4 -1 664 1 660 -3 -1 318 32950%

Summa intäkter -51 109 -67 157 16 048 -38 332 -49 746 97%

Köp av huvudvht, bidrag 67 246 75 189 -7 943 50 434 59 668 89%

Personalkostnader 493 403 487 972 5 431 370 052 370 310 75%

Övriga kostnader 36 410 57 408 -20 998 27 307 42 514 117%

Interna kostnader 57 761 55 627 2 134 43 628 42 000 73%

Summa kostnader 654 820 676 196 -21 376 491 421 514 492 79%

RESULTAT 603 711 609 039 -5 328 453 089 464 746 77%

Månadsuppföljningsrapport enligt KS-sammanställning. Intäkter är negativa tal och 

kostnader är positiva tal. I avvikelsekolumnen är negativa tal en negativ avvikelse.
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Trend analyser

Personalkostnader
Övriga kostnader

Sjuklöner
Sjukfrånvaro

Semesterlöneskuld
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Nettokostnads uppföljning 2021 vs 2022
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Personalkostnader
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Placeringskostnader BoU (vht 75420)
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Sjuklönekostnad per månad 2021
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Semesterlöneskuld
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Semesterlöneskuld forts

Kommentar: 
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Sjukfrånvaro
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Fullständig kommentar till sep - prognosen

Årsprognosen för VoN är -5,3 Mkr vilket innebär en förbättring på helårsbasis med 3,5 Mkr jmf med augustiprognosen som visade ett negativt 

resultat om -8,8 Mkr. Avvikelsen mot budget beror på svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor samt att bemanningsföretag inte kunnat 

leverera förväntat antal timmar vilket gjort att man fått hyra in från externa parter till ett högre pris. 

Prognososäkerheten bedöms till 4,5 Mkr +/-

Ledning har en positiv prognos med 0,1 Mkr.

Administration har en positiv prognos med 1,9 Mkr som avser högre projektintäkter än antaget i budget.

Individ- och familj uppvisar i helårsprognosen ett underskott om -11,9 Mkr vilket innebär en förbättring med 3,8 Mkr sett till augustiprognosen. Avvikelsen 
mot budget beror på svårigheter i att rekrytera personal som istället behövts hyras in. Underskottet byggs av kostnader för placeringar inom BoU precis som 
under 2021. Underskottet inom IFO är kommunicerat redan under budgetdialogen med KS presidium i februari månad. De aktuella placeringarna har 
avslutats enligt plan och om inga nya tillkommer beräknas prognosen hålla året ut.

Funktionsnedsättningsområdet har en positiv prognos jämfört med budget med 3,6 Mkr. Avvikelsen mot budget beror på ersättning för sjuklönekostnader 
jan-mars med 0,7 Mkr som det inte budgeterats för samt stadsbidrag som överstiger budget med 0,2 Mkr.
Personalkostnaderna inkl. PO beräknas bli 4,1 Mkr lägre än budget vilket beror på att vakanta tjänster inte behövts tillsättas. Kostnaden för placeringar 
överstiger budget med 2,3Mkr vilket beror på nya placeringar som inte ligger budgeterade.

Äldreomsorgen Har en positiv prognos jämfört med budget med 1 Mkr. Av det återfinns 2 Mkr inom hemtjänsten (Htj) samt 2,3 Mkr inom Särskilt boende 
för äldre (Säbo). Rehab och sjuksköterskegruppen har en negativ prognos på -3,3 Mkr.
Kostnader för tillfälligt inhyrd personal är -14,1 Mkr högre än budget vilket beror på svårigheter i att rekrytera personal inom rehab- och 
sjuksköterskegruppen som istället behövts hyra in personal till en merkostnad. Denna kostnads möts till viss del av lägre personalkostnader.

Interna kostnader beräknas bli lägre för helåret än antaget i budget.
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MÅNADSUPPFÖLJNING 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/VÅRD OCH OMSORG  
Mnkr  Bokslut   

2021  
Budget  

2022  
Prognos  

2022  
Avvikelse  

Vård och omsorg  612,1  603,7  609,0  -5,3  
 

Årsprognosen för VoN är -5,3 Mkr vilket innebär en förbättring på helårsbasis med 3,5 Mkr jmf med 

augustiprognosen som visade ett negativt resultat om -8,8 Mkr. Avvikelsen mot budget beror på svårigheter med 

att rekrytera sjuksköterskor samt att bemanningsföretag inte kunnat leverera förväntat antal timmar vilket gjort att 

man fått hyra in från externa parter till ett högre pris. Prognososäkerheten bedöms till 4,5 Mkr +/-  

 
Ledning har en positiv prognos med 0,1 Mkr.   
 

Administration har en positiv prognos med 1,9 Mkr som avser högre projektintäkter än antaget i budget.   

 
Individ- och familj uppvisar i helårsprognosen ett underskott om -11,9 Mkr vilket innebär en förbättring med 3,8 Mkr sett till 
augustiprognosen. Avvikelsen mot budget beror på svårigheter i att rekrytera personal som istället behövts hyras in. 
Underskottet byggs av kostnader för placeringar inom BoU precis som under 2021. Underskottet inom IFO är kommunicerat 
redan under budgetdialogen med KS presidium i februari månad. De aktuella placeringarna har avslutats enligt plan och om 
inga nya tillkommer beräknas prognosen hålla året ut.   
 
Funktionsnedsättningsområdet har en positiv prognos jämfört med budget med 3,6 Mkr. Avvikelsen mot budget beror på 
ersättning för sjuklönekostnader jan-mars med 0,7 Mkr som det inte budgeterats för samt stadsbidrag som överstiger budget 
med 0,2 Mkr.   
Personalkostnaderna inkl. PO beräknas bli 4,1 Mkr lägre än budget vilket beror på att vakanta tjänster inte behövts tillsättas. 
Kostnaden för placeringar överstiger budget med 2,3Mkr vilket beror på nya placeringar som inte ligger budgeterade.   

 

Äldreomsorgen Har en positiv prognos jämfört med budget med 1 Mkr. Av det återfinns 2 Mkr inom hemtjänsten (Htj) 
samt 2,3 Mkr inom Särskilt boende för äldre (Säbo). Rehab och sjuksköterskegruppen har en negativ prognos på -3,3 Mkr.  
Kostnader för tillfälligt inhyrd personal är -14,1 Mkr högre än budget vilket beror på svårigheter i att rekrytera personal inom 
rehab- och sjuksköterskegruppen som istället behövts hyra in personal till en merkostnad. Denna kostnads möts till viss del 
av lägre personalkostnader.  
  
Interna kostnader beräknas bli lägre för helåret än antaget i budget.  

 

 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INVESTERINGSPROGNOS 

Mnkr  Budget  
2022  

Ack utfall  
2022  

Prognos  
2022  

Avvikelse  

Vård och omsorg/projekt  4,1  0,1  4,1  0  
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2022-10-12 
DIARIENR: DNR 2021/9 

 
    
    

VÅRD OCH OMSORG  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

 
 

 
MISSIV 

 

Översyn av kostnader för budget i balans för 2022 års tilldelad budget, 
med fokus på personalkostnader 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Socialchef har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att ta fram förslag på åtgärder 
för budget i balans. Förslaget ska redovisas på nämndens sammanträde i oktober. 

Prognosen för helår 2022 visar på ett negativt resultat om 5,3 mkr. 

Vård- och omsorgskontoret har genomlyst kontorets verksamheter och lämnar nu 
besparingsförslag till nämnden för beslut. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
att överlämna besparingsförslaget till Vård- och omsorgsnämnden för beslut.   

 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och de 
Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   

 
  

20



 

VÅRD OCH OMSORG 

3 (6)  
2022-10-12 

DNR 2021/9 

 
  

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis 
främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling 
i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och väga 
mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, till 
exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges 
absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot missförhållanden och 
övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen 
har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något 
av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha 
samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet för personer med funktions-nedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Besparingsförslag  
Vård- och omsorgskontoret har genomlyst kontorets verksamheter och lämnar följande 
besparingsförslag till nämnden att fatta beslut om.  
 
 
ÖVERGRIPANDE VOO 
 
Förslag på besparing motsvarande 200 tkr 
 
Avskaffa julklappen, med ett värde av ca 200 kr, som varje år tilldelas medarbetarna.  

Besparing: ca 200 000 kr 

Konsekvens: Medarbetarna inom Vård och omsorgskontoret får halva summan jämfört med 
andra kontor i Sala kommun. 
 
 
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
 
Förslag på besparing motsvarande 26 tkr 
 
Avskaffa julpeng vilket avses vare ett bidrag till barn och vårdnadshavare som uppbär 
Försörjningsstöd. 

Besparing: ca 26 000 kr 

Konsekvens: Barnen riskerar att inte få julklappar. 
 
 
ÄLDREOMSORG 
 
Hemtjänst:  
 
Förslag på besparing motsvarande 1 600 tkr 
 
Besparing vid minskning av 20 årsarbetare: 

 ca 1 600 tkr (november-december)  
  
Varje team varje dag minus två medarbetare under november och december. 

Minska antalet medarbetare – Ingen tillsättning vid ordinarie medarbetares frånvaro. Varje 
verksamhet minskar antalet årsarbetare med två ÅA/dag/team.  

Konsekvens: Sämre kvalitet på utförd hjälp hos våra mottagare och sämre arbetsmiljö för 
våra medarbetare.  En underbemanning i varje team varje dag vilket gör att hemtjänsten i 
Sala kommun inte kommer kunna tillgodose mottagarnas behov. Svårt att ge valfrihet av tider 
av besöken hos mottagare, svårt med kontinuitet och fast vårdkontakt. Mindre valfrihet för 
medarbetare som lägger sitt eget schema. Svårt att klara de stora vårdbehov som finns inom 
ordinärt boende vilket medför fler inläggningar på sjukhus samt tidigare flytt till Särskilt 
boende.  
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SÄBO: 
 
Förslag på besparing motsvarande 1 920 tkr 
 
Minska antalet medarbetare – Ingen tillsättning vid frånvaro gällande undersköterskor/ 
legitimerad personal innebär i snitt 27 årsarbetare/dag.  
 
Besparing vid minskning av undersköterskor 24 årsarbetare: 

- 1 600 tkr (november - december) 
 
Besparing per verksamhet av legitimerad personal tre årsarbetare: 

- 320 tkr (november - december) 
 
Konsekvens: Risk att de boende inte får sina behov tillgodosedda och inte uppnår skälig 
levnadsnivå. Patientsäkerhet är svår att uppnå. Ökad sjukskrivning och sämre arbetsmiljö 
hos medarbetarna. 
 

 
OMRÅDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FO) 
 
Förslag på besparing motsvarande 1 234 tkr 
 
Besparing om ingen utbetalning av ej lagstyrd habiliteringsersättning sker under två 
månader: 

- 115 tkr (november – december) 
 
Besparing vid ingen tillsättning vid frånvaro motsvarande 14 årsarbetare per dag i två 
månader: 

- 1 119 tkr (november – december)  
 
Konsekvens: Minskad habiliteringsersättning. Endast den statsbidragsfinansierade 
habiliteringsersättningen kvarstår. 

Verksamheter kommer att behöva jobba underbemannade. I flera verksamheter blir det 
ensamarbete hela eller delar av dagen. Det innebär att brukare som är behov av hjälp när de 
vill gå ut, från gruppbostaden och särskilda boendet, inte kan få den hjälpen av personalen 
eftersom den behöver finnas som stöd till de brukare som är kvar på boendet.  
Vid behov av dubbelbemanning går det inte att utföra insatsen. Medarbetare utsätts för 
större risk för belastningsskador. Hot och våldssituationer kommer att öka. 

En annan konsekvens kan bli att flera dagligverksamheter får lov att hålla stängt. De brukare 
som inte kan komma till sin dagliga verksamhet blir då hemma med ett behov av 
personalstöd från annan personal i stället. Brukarna får lov att acceptera att deras behov får 
bli tillgodosett när det finns möjlighet för personalen att utföra det. 
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    Sammanfattning av förslag till besparingar i tabellform 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsområde  Effekt 2022  
Övergripande VoO 200 tkr 
IFO  26 tkr 
Funktionsnedsättning  1 234 tkr 
Hemtjänst 1 600 tkr 
HSL 320 tkr 
SÄBO 1 920 tkr 
Summa totalt  5 300 tkr 
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Medborgar 1 (4)  
2022-09-29 

DIARIENR: 2022/109 
 
    
    

Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

 
 

MISSIV 

Förslag till remissvar avseende betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 
2022:41) 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Socialdepartementet begär Vård- och omsorgsnämndens svar på remiss avseende 
betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41). Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 
den 15 november 2022.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till remissvar avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) och översända det till 
Regeringskansliet. 

 

 

 

Bilagor: 
1 Tjänsteskrivelse remissvar   
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Förslag till remissvar avseende betänkandet Nästa steg – Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 
2022:41) 
 

BAKGRUND 
Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner 
har utrett en äldreomsorgslag. Utredningen har föreslagit hur den medicinska 
kompetensen kan stärka verksamheten. 

Utredningen föreslår en äldreomsorgslag.  
Utredningen föreslår hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att 
kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso-och 
sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. 

Utredningens förslag tar avstamp i strukturella problem och utmaningar för vården 
och omsorgen till äldre personer. Förslagen avser tillvarata de möjligheter som finns 
i att utveckla såväl äldreomsorg som kommunal och regional primärvård, och inte 
minst det hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerade förhållningssättet. 

SYFTE 
Lagens syfte ska vara att personer som omfattas av lagen ska kunna vara delaktiga 
och få sina behov av insatser inom äldreomsorgen tillgodosedda med god kvalitet på 
ett samordnat, tryggt och säkert sätt samt få stöd och hjälp för att få tillgång till den 
hälso- och sjukvård de har behov av. 

Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och 
att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerhetsställa tillgången 
till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen  

SAMMANFATTNING 
I och med lagförslagen i detta betänkande tas nästa steg för att utveckla 
äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag. Lagen syftar till att stödja 
en äldreomsorg med likvärdig god kvalitet och en äldreomsorg som utgår från 
individens förutsättningar, behov och delaktighet. Lagen kompletterar den bredd av 
satsningar på kompetensförsörjning, kunskapsstöd och vägledning. 

Utöver äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på  hur hälso- 
och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet 
förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer 
som har stöd och hjälp från äldreomsorgen (SOU 2022:41). 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Remiss 
 
 
2022-07-12 
S2022/03277 
  
 

Socialdepartementet 
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, 
Ylva Lindblom 
ylva.lindblom@regeringskansliet.se 

  

 

Remisslista avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet 

och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 

(SOU 2022:41) 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SRR 

2 Ale kommun 

3 Almega vårdföretagen 

4 Alzheimer Sverige 

5 Anhörigas riksförbund 

6 Arboga kommun 

7 Arvika kommun 

8 Botkyrka kommun 

9 Burlöv kommun 

10 Båstad kommun 

11 Dals-Ed kommun 

12 Demensförbundet 

13 Dorotea kommun 

14 E-hälsomyndigheten 

15 Ekonomistyrningsverket  

16 Enköping kommun 

17 Falkenberg kommun 

18 Famna 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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19 Folkhälsomyndigheten 

20 Forskningsrådet för arbetsliv hälsa och välfärd (Forte) 

21 Funktionsrätt Sverige 

22 Fysioterapeuterna 

23 Föreningen Sveriges Socialchefer 

24 Förvaltningsrätten i Linköping 

25 Gagnef kommun 

26 Gotlands kommun 

27 Grums kommun 

28 Göteborg kommun 

29 Halmstad kommun 

30 Heby kommun 

31 Hedemora kommun 

32 Hjo kommun 

33 Inspektionen för vård och omsorg 

34 Integritetskyddsmyndigheten 

35 Justitiekanslern 

36 Järfälla kommun 

37 Kalmar kommun 

38 Kammarrätten i Stockholm 

39 Katrineholm kommun 

40 Kiruna kommun 

41 Kumla kommun 

42 Kungälv kommun 

43 Landskrona kommun 

44 Lessebo kommun 

45 Lidköping kommun 

46 Livsmedelsakademin 

47 Livsmedelsverket 

48 Lomma kommun 
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49 Läkemedelsverket 

50 Malmö kommun 

51 Malmö Universitet 

52 Malå kommun 

53 Mellerud kommun 

54 Mora kommun 

55 Myndigheten för delaktighet 

56 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

57 Mölndal kommun 

58 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 

59 Nordmaling kommun 

60 Nynäshamn kommun 

61 Nässjö kommun 

62 Osby kommun 

63 Pajala kommun 

64 Partille kommun 

65 Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

66 Ragunda kommun 

67 Region Blekinge 

68 Region Dalarna 

69 Region Kronoberg 

70 Region Norrbotten 

71 Region Skåne 

72 Region Stockholm 

73 Riksdagens ombudsmän (JO) 

74 Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Medicinskt 

ansvariga för rehabilitering 

75 Robertsfors kommun 

76 RPG Riksförbundet för PensionärsGemenskap 

77 Rättvik kommun 
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78 Sala kommun 

79 Sandviken kommun 

80 Skinnskatteberg kommun 

81 SKPF Pensionärerna 

82 Socialstyrelsen 

83 SPF Seniorerna 

84 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

85 Statens medicinsketiska råd (Smer) 

86 Statskontoret 

87 Stockholm kommun 

88 Stockholms universitet 

89 Storfors kommun 

90 Strängnäs kommun 

91 Sundsvall kommun 

92 Svensk sjuksköterskeförening 

93 Svenska institutet för standarder (SiS) 

94 Svenska kommunalarbetarförbundet (Kommunal) 

95 Svenska läkaresällskapet 

96 Svenskt demenscentrum 

97 Sveriges Arbetsterapeuter 

98 Sveriges Kommuner och Regioner 

99 Sveriges Läkarförbund 

100 Söderhamn kommun 

101 Södertälje kommun 

102 Timrå kommun 

103 Täby kommun 

104 Uddevalla kommun 

105 Ulricehamn kommun 

106 Umeå universitet 

107 Uppsala kommun 
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108 Vadstena kommun 

109 Vision 

110 Vårdförbundet 

111 Vännäs kommun 

112 Västra Götalandsregionen 

113 Åre kommun 

114 Äldrecentrum 

115 Älmhult kommun 

116 Örnsköldsvik kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet  

senast den 15 november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03277 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

33



6 (6) 

 
 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Vård och Omsorg  
Ingrid Strandman 
Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 
 

 
 

MISSIV 

Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
SKL:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till 
SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning. Enligt beslutet gäller finansieringen för fyra år (2020-2023).  
288 av 290 kommuner medverkar i arbetet utifrån rekommendationen.  

SKRs styrelse har 2022-06-10 beslutat förlänga rekommendationen t o m 2024, så 
att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt 
arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som 
utgångspunkt för detta.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter t o m 2024. 

 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

 

Bilagor: 
1 SKR:s Information om ställningstagande   

2 Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-01-22, § 6   

    

 
  

35



 

Vård och Omsorg  

2 (3)  
2022-09-13 

2022/106 

 
 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   

 
  

36



 

Vård och Omsorg  

3 (3)  
2022-09-13 

2022/106 

 
 

 

Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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 MEDDELANDE FRÅN 
STYRELSEN NR 15/2018 

Vårt ärendenr:   

 18/00003 

 2018-12-14   

    

   

 

 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

 Kommunstyrelserna 
 
 

 
 

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter 
 
Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 
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. 

 
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.   
 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.  
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För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 
kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2019.  
 
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 
 

Bakgrund 
SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.  
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas.  
 
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  
 
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med  
SKL.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
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. 
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• 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. 

 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 

Lena Micko 
Ordförande 
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 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

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. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
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. 

 
Förslag till beslut: 

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).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
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.  
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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. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
 
 
 

52



 
 12 

Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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