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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats  Lomma kommunhus, Stora sessionssalen   
Tid 2019-06-11, kl. 18:33-22:27 

 
 

Beslutande Susanne Borgelius (M) 
Anders Olin (M)  
Pia Johnson (S)  
Krister Wiman (M) 
Anna Ericson (M) 
Lena Svensson (C)  
Paul Andersson (S)  
Oscar Sedira (SD)  
Carina Ericsson (FB)  
Christian Kampmann (L)  
Christina Unell (M)  
 

ordförande 
vice-ordförande 
2:e vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersätter Britt Hjertqvist (L)  
ersätter Charlott Enocson (M)  

Övriga deltagare Åsa Ahlström (M)  
Ingrid Strömgren (M)  
Christer Philipsson (KD) 
Rune Setthammar (S)  
Karin Everlund (S)  
Jeanette Larsson (SD)  

 
Philip Nilsson  
Lennart Eriksson  
Maria Heinesson Grynge  
 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
 
nämndsekreterare  
tf. förvaltningschef  
tf. avdelningschef  

Utses att justera Pia Johnson   

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2019-06-11 
omedelbar justering  
 
 
 

 
 

 

Paragraf  
§59  

Underskrifter Sekreterare   

  Philip Nilsson 
 Ordförande   

  Susanne Borgelius  
 Justerande  

 
 

  Pia Johnson  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-11   

Paragrafer §59   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-06-12 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-07-04 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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SN § 59   SN/2019:155 - 790 
 
 

Ställningstagande över SKL:s rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

 
 

Ärendebeskrivning 
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. 
 
Vid sammanträde den 14 december 2018 beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL):  
 
‒ 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, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–2024).   

 
‒ 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.   

 
‒ att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 

‒ att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019.  

 
De tjänster och det stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats av SKL:s ordinarie 
medlemsavgift, SKL har stöttat kommunerna genom överenskommelser med 
regeringen, tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller med tillfälliga 
interna utvecklingsmedel.  Sedan 2016 är de omfattade överenskommelserna med 
staten för utveckling inom socialtjänstens område avslutade. SKL rekommenderade 
därefter att kommunerna gemensamt skulle finansiera en stödfunktion för detta på 
SKL, och åtog sig att återkomma med ett förslag på hur den framtida finansieringen för 
detta stöd skulle kunna utformas.  
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Rekommendationen innebär att kommunen bidrar till den gemensamma 
finansieringen 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. 

 
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen avseende finansiering. 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. 
 
I skrivelse daterad 2019-05-22 lämnar socialförvaltningen följande ställningstagande:  
Rekommendationen är att kommunerna finansierar tjänsterna till en kostnad av 1,95 
kr/invånare i kommunen. För Lomma kommun skulle detta innebära en årlig kostnad på cirka 
50 000 kr.   
 
Socialförvaltningen använder sig av ovan nämnda tjänster idag och gör bedömningen att de är 
en viktig förutsättning för att bibehålla och vidareutveckla en god kvalitet i förvaltningens 
verksamheter. Socialförvaltningen anser därför att SKL:s rekommendation för gemensam 
finansiering ska antas. 
 
Till följd av detta lämnar förvaltningen följande förslag till beslut:  
‒ Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam 

finansiering samt att meddela SKL om ställningstagandet.  
‒ Socialnämnden beslutar att förordna om omedelbar justering. 

 
Ärendet har behandlats av socialnämndens arbetsutskott 2019-05-28, § 102.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från socialförvaltningen, 2019-05-22  

‒ Bilaga: Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter  

‒ Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, 2019-05-28, §102  
 
Socialnämnden beslutar följande: 
‒ Socialnämnden beslutar att anta SKL:s rekommendation om gemensam 

finansiering samt att meddela SKL om ställningstagandet.  
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
______________________ 
 
Sändlista  


