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 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 SN 2019/00014 nr 32292 

Socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Karin Johansson, Ekonom 
0171-525 05 
karin.johansson@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Delårsuppföljning per mars 2019. 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden godkänner delårsuppföljning per mars 2019. 

2. Socialnämnden överlämnar rapporten delårsuppföljning per mars 2019 

till kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.      

Sammanfattning 

Socialnämnden redovisar en prognos vid delårsuppföljning med underskott 

på 323 000 kronor vilket är en förbättring med 410 000 kronor sedan 

föregående prognos. 

Det är främst två delar som orsakar nämndens underskott; avslag på och 

ännu inte beslutade avgifter samt dyra institutionsplaceringar.  

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker då omvärldsfaktorer 

som kräver långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Utvecklingen 

inom arbetsförmedlingen behöver följas noga eftersom den sannolikt har en 

direkt påverkan på kommunens kostnader inom ekonomiskt bistånd. 

Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar under året, vilket bland 

annat befaras innebära ett ökat behov av kompletterande försörjningsstöd 

för de som annars varit självförsörjande genom aktivitetsstöd. Detta är dock 

mycket svårt att beräkna innan närmare besked ges.  

Prognosen för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar visar på 

ett överskott med 1 miljon kronor jämfört med budget. Under 2018 

genomfördes ett omfattande arbete med att sänka kostnader för dessa 

placeringar och stötta individer att bli självförsörjande vilket märks under 

2019. 

Ärendet 

Socialnämnden redovisar en prognos vid delårsuppföljning med underskott 

på 323 000 kronor. Det är främst två delar som orsakar nämndens 

underskott; avslag på avgifter och ännu inte beslutade avgifter och dyra 

institutionsplaceringar. 

Kommunfullmäktige avslog avgifter för familjerådgivning vilket var en 

budgeterad intäkt för socialnämnden på 100 000 kronor. 

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-

tillsyn återremitterades av kommunfullmäktige vilket medför underskott 

med prognosticerat 260 000 kronor. Verksamheten ska vara självfinansierad 
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genom avgifter och taxor och ska inte belasta skattebetalarna. Då nämnden 

ansvarar för att tillsyn sker enligt lagar och regler finns inte möjlighet att 

sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen kritiserade bland annat att 

tillräckliga resurser för tillsyn saknades. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga medger 

inte ytterligare placeringar under året. Antal placeringar för 2019 antas bli 

jämförbart med 2018 och det är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år 

och även övriga kommuner. Förvaltningen kommer att utreda möjligheter 

till att sänka kostnader för pågående placeringar ytterligare. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker då omvärldsfaktorer 

som kräver långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Detta rör 

såväl arbetsmarknadsinsatser som nya handläggningsmetoder för att utöka 

samarbetet med övriga myndigheter kring de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. Avdelningen för stöd till vuxna arbetar aktivt med dessa 

frågor, främst genom ett nytt uppstartat projekt kring förenklad 

handläggning genom digitalisering, vilket syftar till att frigöra 

handläggningstid för utökat socialt arbete. 

Utvecklingen inom arbetsförmedlingen behöver följas noga eftersom den 

sannolikt har en direkt påverkan på kommunens kostnader inom ekonomiskt 

bistånd. Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar under året, 

vilket bland annat befaras innebära ett ökat behov av kompletterande 

försörjningsstöd för de som annars varit självförsörjande genom 

aktivitetsstöd. Detta är dock mycket svårt att beräkna innan närmare besked 

ges. 

Prognosen för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar visar på 

ett överskott med 1 miljon kronor jämfört med budget. Under 2018 

genomfördes ett omfattande arbete med att sänka kostnader för dessa 

placeringar och stötta individer att bli självförsörjande vilket märks under 

2019. Skillnaden från föregående prognos är att kostnaderna för egna 

familjehem blir avsevärt lägre än budgeterat under året. Resultatet på 

flyktingmottagandet för ensamkommande barn och ungdomar påverkas 

ständigt av antal beviljade uppehållstillstånd och antal som blir 

självförsörjande. 

Förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans är att arbeta för att 

förslaget till taxa alkoholtillstånd ska beslutas av kommunfullmäktige i juni. 

Det kommer innebära att verksamheten är självfinansierad under andra 

halvåret.  Ett intensivt arbete pågår även med att förhandla ner kostnader för 

institutionsplaceringar. 

Prognos för volymmåtten överensstämmer till största delen med 

budgeterade värden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

"[Beskriv eventuella kostnader eller besparingar]"  
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Uppföljning 

Uppföljning av ekonomi sker månadsvis och rapporteras till nämnd enligt 

kommunens plan för ekonomiuppföljning        

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 32292, daterad 2019-04-23 

– Delårsuppföljning mars 2019 Socialnämnden, daterad 2019-04-23 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Avdelningschefer Socialförvaltningen IFO  

Förvaltningsekonom          



2019-04-24 11:53 

 

Delårsuppföljning mars 2019 

Socialnämnden 
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1 Kommentarer till driftredovisning 

Socialnämndens redovisar en prognos vid delårsuppföljning med underskott på 323 000 

kronor. En förbättring sedan årets första prognos med 410 000 kronor. 

Alkoholtillstånd underskott 260 000 kronor  
Budgeten planerades med ny taxa gällande från 1 mars. Nu kommer 

Kommunfullmäktige tidigast besluta om ny taxa att gälla från 1 juli vilket medför lägre 

intäkter. Länsstyrelsen påpekade vid tillsyn under hösten 2018 att denna verksamhet ska 

finansieras helt av avgifter. Prognos är gjord på gällande taxa från 2012 för hela året och 

redovisar ett underskott. 

Förvaltningsövergripande underskott 480 000 kronor 
Under organisationsöversyn inför 2020 kommer vakanta tjänster ej tillsättas under 2019. 

Totalt blir det en ökad kostnad med tillfälliga avdelningschefer och kostnad för 

rekrytering av nya chefer. 

Missbrukarvård för vuxna underskott 225 000 kronor 
Den socialsekreterare som 30 % arbetat som rehabiliteringscoach i samverkansinsatsen 

Framsteget går vidare till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Detta medför att nio 

månader av budgeterad intäkt från samordningsförbundets tappas för denna verksamhet. 

Barn och ungdomsvård underskott 196 000 kronor 
Inom verksamheten finns ett överskott för personalkostnad. Det beror främst på att 

enhetschefer är budgeterade inom barn- och ungdomsvård men kostnaden kommer 

redovisas på förvaltningsövergripande. Verksamheten har ett underskott på 1,2 miljoner 

kronor jämfört med budget för institutionsplaceringar. Dessa placeringar svarar bra mot 

dessa individers specifika behov av individuella stödinsatser. Det finns idag inget 

ekonomiskt utrymme för ytterligare placeringar under året. Även köp av familjehem och 

kontaktpersoner överskrider budget. 

Ekonomiskt bistånd underskott 64 000 kronor 
Sammantaget är prognos för verksamheten ett mindre underskott. Detta är dock mycket 

osäkert och beror på ett flertal orsaker. 

När socialsekreterare inom verksamheten övertar missbrukshandläggares tidigare insats 

som rehabiliteringscoach i Framsteget faller Samordningsförbundets intäkt in här. 

Inom kommunen är årets fördelning av Migrationsverkets schablonersättningar mellan 

flera nämnder ännu inte fastställd. Detta innebär en viss osäkerhet i hur stor andel av 

personalkostnaden inom handläggning ekonomiskt bistånd som kan belasta projektet 

respektive driften. Prognosen behöver i och med detta ses som något osäker. 

Det är alltmer sällan som försörjningsstöd kunnat beviljas som förskott på förmån, 

varför en budgeterad intäkt från försäkringskassan är minskad med 200 tkr i denna 

prognos. 

Utvecklingen inom arbetsförmedlingen behöver därutöver följas noga eftersom de 

sannolikt har en direkt påverkan på kommunens kostnader inom ekonomiskt bistånd. 

Arbetsförmedlingen har indikerat större förändringar under året, vilket bland annat 

befaras innebära ett ökat behov av kompletterande försörjningsstöd för de som annars 

varit självförsörjande genom aktivitetsstöd. Detta är dock mycket svårt att beräkna 

innan närmare besked ges, varför prognos läggs utifrån verksamhetens kostnader under 

årets första kvartal. 

 

 



Socialnämnden, Delårsuppföljning mars 2019 4(7) 

Flyktingmottagande överskott 1 miljon kronor 
Prognosen för flyktingmottagandet visar på ett överskott jämfört med budget. Under 

2018 genomfördes ett omfattande arbete med att sänka kostnader för placeringar och 

stötta individer att bli självförsörjande vilket märks under 2019. Kostnaderna för egna 

familjehem blir avsevärt lägre än budgeterat under året. Resultatet på 

flyktingmottagandet för ensamkommande barn och ungdomar påverkas ständigt av antal 

beviljade uppehållstillstånd och antal som blir självförsörjande. 

1.1 Är ekonomin i balans? 

Socialnämndens budget är inte i balans vid prognos för delårsuppföljning. Det är främst 

två delar som orsakar nämndens underskott; ej beslutade avgifter och 

institutionsplaceringar. 

Kommunfullmäktige avslog avgifter för familjerådgivning vilket var en budgeterad 

intäkt på 100 000 kronor. 

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd och tobaks-, öl- och läkemedels-tillsyn 

återremitterades av kommunfullmäktige vilket medför ett ökat underskott med 

prognosticerat  260 000 kronor. Verksamheten ska vara självfinansierad genom avgifter 

och taxor och ska inte belasta skattebetalarna. Då nämnden ansvarar för att tillsyn sker 

enligt lagar och regler finns inte möjlighet att sänka handläggarkostnader. Länsstyrelsen 

kritiserade bland annat att tillräckliga resurser för tillsyn saknades. 

Budget för institutionsplaceringar för både vuxna och barn/ unga medger inte ytterligare 

placeringar under året. Antal placeringar för 2019 antas bli jämförbart med 2018 och det 

är en mycket låg nivå jämfört med tidigare år och även övriga kommuner. Förvaltningen 

kommer att utreda möjligheter till att sänka kostnader för pågående placeringar. 

Prognosen för ekonomiskt bistånd är mycket osäker då omvärldsfaktorer som kräver 

långsiktigt utvecklingsarbete kan ha stor påverkan. Detta rör såväl 

arbetsmarknadsinsatser som nya handläggningsmetoder för att utöka samarbetet med 

övriga myndigheter kring de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Avdelningen för 

stöd till vuxna arbetar aktivt med dessa frågor, främst genom nyuppstartat projekt kring 

förenklad handläggning genom digitalisering, vilket syftar till att frigöra 

handläggningstid för utökat socialt arbete. 

Förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans är att arbeta för att förslaget till taxa 

alkoholtillstånd ska beslutas av kommunfullmäktige i juni. Det kommer innebära att 

verksamheten blir självfinansierad under andra halvåret.  Ett intensivt arbete pågår även 

med att förhandla ner kostnader för institutionsplaceringar. 

  Effekt, tkr 

Obalans vid årets början -733 

  

Åtgärder för att komma i balans:  

  

Avgifter och taxor för Alkoholtillstånd, och tobaks- öl- och läkemedels tillsyn beslutas 
enligt remitterat förslag att gälla från 1 juli 

130 

Lägre kostnader för placeringar, 280 

Återstår att åtgärda 323 

Summa (ska bli noll) 0 
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2 Driftredovisning 

  
Bokslut 
2018 

Budget 
2019 

Utfall jan-
mars 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -351 -399 -117 -470 -71 

Nämndadministration -128 -208 -9 -145 63 

Konsument- och energirådg -108 -40 -28 -40 0 

Tillstånd -181 0 -69 -260 -260 

Förvaltningsövergripande -6 304 -6 603 -1 733 -7 083 -480 

Missbrukarvård för vuxna -4 135 -5 214 -1 099 -5 439 -225 

Barn- och ungdomsvård -29 375 -27 826 -6 217 -28 022 -196 

Familjerätt -2 090 -2 070 -519 -2 104 -34 

Övriga insatser vuxna -536 -1 940 -408 -2 039 -99 

Ekonomiskt bistånd -15 776 -16 332 -3 810 -16 396 -64 

Flyktingmottagande -1 067 -3 140 2 277 -2 097 1 043 

Arbetsmarknadsåtgärder -290 -157 -37 -157 0 

Summa -60 341 -63 929 -11 769 -64 252 -323 

3 Volym- och resursmått 

3.1 Volymmått 

Mått Utfall 2018 
Utfall mars 

2018 
Utfall mars 

2019 
Budget 2019 Prognos 2019 

Antal med 
försörjningsstöd 
som är 
arbetslösa. 

161 86 89 185 180 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd. 

220 132 137 260 250 

Antal 
bidragsmånader 
försörjningsstöd. 

1 203 282 327 1 350 1 350 

Antal 
ensamkommande 
nyanlända och 
skyddsbehövande 
flyktingbarn 
placerade i Håbo 
kommun. 

11 25 7 20 6 

Antal 
ensamkommande 
nyanlända och 
skyddsbehövande 
flyktingbarn 
placerade 
i  annan kommun. 

44 48 38 40 30 

Antal 
skyddsbehövande 
hushåll med 
försörjningsstöd 
(Projekt. Inte i 
driftsbudget) 

92 56 73 95 100 

Antal 595 120 173 685 685 
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Mått Utfall 2018 
Utfall mars 

2018 
Utfall mars 

2019 
Budget 2019 Prognos 2019 

bidragsmånader 
försörjningsstöd 
för 
skyddsbehövande 
(Projekt. Inte i 
driftsbudget.) 

Antal barn som är 
aktuella för 
insatser på 
familjeteamet i 
åldersgruppen 0-
6 år. 

115 49 51 130 130 

Antal barn som är 
aktuella för 
insatser på 
familjeteamet i 
åldersgruppen 6-
12 år. 

145 73 65 140 140 

Antal barn som är 
aktuella för 
insatser på 
familjeteamet i 
åldersgruppen 
13-18 år. 

164 87 84 210 210 

Antal avslutade 
ärenden som 
gäller barn som 
varit aktuella för 
insatser på 
familjeteamet. 

97 34 29 75 75 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Andelen bidragsmottagare som har hel eller delvis arbetslöshet som försörjningshinder 

ligger lika lågt som förra året. Detta indikerar en mer komplex problematik hos övriga 

sökande som kräver större insatser från samhället för att lotsa den enskilde till 

självförsörjning. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Antalet nytillkomna ärenden under årets första kvartal är i nivå med motsvarande period 

föregående år. Det kommer under året att överföras färre bidragstagare från 

flyktingprojektet än beräknat, då fler hushåll flyttat från kommunen eller blivit 

självförsörjande under etableringsperioden. 

 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader indikerar att varje hushåll i snitt är aktuellt under en något 

längre period än tidigare. 

Antal skyddsbehövande hushåll med försörjningsstöd (Projekt. Inte i driftsbudget) 

Ett flertal nyanlända som anvisades till kommunen år 2016 är redan självförsörjande. 

Ännu fler har flyttat ifrån kommunen. Enbart 35 % är fortsatt i behov av 

försörjningsstöd och flyttas under år 2019 över från projekt till driftsbudget. 

I mottagandet i år är ett flertal anvisningar försenade och har ännu inte anlänt till 

kommunen. Prognosen på antalet hushåll är lagd utifrån familjestorleken på de som 
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kommit i början på året. 

3.2 Resursmått 

4 Investeringsredovisning 

4.1 Investeringsredovisning 

Prognosrapport investeringar 

   Bokslut 2018 Budget 2019 
Utfall Jan-

Mars 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

mot budget 

50 IFO      

4816 
Inventarier 
IFO 

-73     

4817 
Kontorsmöbl
er IFO 

 -120  -120  

Summa  -73 -120  -120  

5 Kommentarer till investeringsredovisning 

Investeringsbudgeten beräknas vara i balans under året. Planerade inköp av arkivskåp 

kommer kunna genomföras. 
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, samfinansierad kunskapsstyrning i 
samverkan, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att anta rekommendationen från Sveriges 

kommuner och landsting om gemensam finansiering av ett samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter     

Sammanfattning 

Samfinansierad kunskapsstyrning i samverkan - socialtjänst och kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Rekommendationen innebär 

Rekommendationens sammanfattning framgår dels i förbundsstyrelsens 

beslut och dels i kommunstyrelsens beslut. Att kommunerna gemensamt, till 

SKL, finansierar viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 

områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 

19,5 miljoner kronor, vilket innebär cirka 1,95 kronor per invånare i 

kommunen. Finansieringen gäller för fyra år 2020 till 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 avsikten är att finansiering och organisering permanentas, att kommunerna 

så väl som staten bidrar långsiktigt. 

Ärendet 

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. 

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. 

Rekommendationen redovisas i sin helhet i Bilaga. 

Socialförvaltningen föreslår till socialnämnden att anta rekommendationen. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den gemensamma finansieringen med tillhörande lednings- och 

styrningsmodell kommer att gälla från år 2020 förutsatt att tillräckligt 

många kommuner antar rekommendationen. 

Uppföljning 

Finansieringen gäller för fyra år, 2020-2024.   

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32271, daterad 2019-04-12 

– Kommunstyrelsens beslut 2019-03-18, §67, dnr 2019/00001 

– Förbundsstyrelsens SKL:s beslut nr 15/2018, daterad 2018-12-14 

– Bilaga - Rekommendationen 

______________ 
Beslut skickas till 
SKL, registrator@skl.se – med hänvisning till ärendenummer 18/00295 

Socialnämndens ekonom, för kännedom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, för kännedom 

Kommunstyrelsen, för kännedom    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-18  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 67 Dnr 2019/00001  

Rekommendation från Sveriges kommuner och lands-
ting, till kommuner om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjäns-
tens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att översända rekommendationen till vård- och 

omsorgsnämnden för kommunens ställningstagande.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid samman-

träde den 14 december 2018 beslutat:  

 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera vik-

tiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 

och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket inne-

bär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-

2024).  

 

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 framför-

hållning omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekom-

mendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- och 

styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt många 

kommuner antar rekommendationen. 

 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL 

behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställnings-

tagandet ska det framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merpar-

ten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan SKL inte 

säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att kunna 

erbjudas nationellt framöver. 

 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-18  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

samtliga kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekom-

mendationen senast den 15 juni 2018.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-03-04 § 45 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Meddelande från SKL 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden + meddelande från SKL 
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 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, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
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.  
 
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 2018.  
 
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. 

mailto:registrator@skl.se


    
    
    
    
   
 

• 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, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
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.  
 
 
 



 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 SN 2019/00012 nr 32283 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag 2019, 
Kvinnojouren Olivia 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja kvinnojouren Olivia föreningsbidrag 

om 130 000 kronor för år 2018     

Sammanfattning 

Kvinnojouren Olivia har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden för 

år 2019. Kvinnojouren har bedrivit verksamhet i Håbo kommun sedan 1985, 

och ger råd och stöd till våldsutsatta kvinnor, med eller utan barn. Jouren 

erbjuder även tillfälligt skyddat boende i jourens egen lägenhet.   

Ärendet 

Kvinnojouren har ansökt om föreningsbidrag om 180 000 kronor. Bidraget 

ska användas till jourens basala verksamhet, så som hyra av jourlägenhet 

och föreningslokal, verksamhetsförsäkring, kontors och möteskostnader, 

utbildningskostnader m.m. Till följd av ökade kostnader för verksamheten 

ansöker föreningen om en högre summa än tidigare år. 

Föreningen strävar mot att öka kunskapen och intresset från allmänheten för 

jourens verksamhet och har på sikt en ambition att starta en 

ungdomsverksamhet.  

Till följd av en begränsad budget för föreningsbidrag inom socialnämnden 

föreslås nämnden bevilja 130 000 kronor i föreningsbidrag till Kvinnojouren 

Olivia.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 2019/00012, nr32283, daterad 2019-04-17 

– Ansökan om föreningsbidrag, nr32119, inkommen 2019-03-11 

______________ 
Beslut skickas till 
Kvinnojouren Olivia 

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning          





 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-23 SN 2019/00013 nr 32300 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag 2019, Håbo FF 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja Håbo FF föreningsbidrag om 80 000 

kronor för år 2019     

Sammanfattning 

Håbo FF har ansökt om föreningsbidrag från socialnämnden för att stärka 

föreningens arbete med integrationsfrågor. I föreningen finns ett 

integrationsutskott som verkar för att främja integration för 

ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar och ge dessa samma 

möjlighet som andra ungdomar att utvecklas som fotbollsspelare. 

Integrationsutskottet har ett nära samarbete med övriga lag i Håbo FF.   

Ärendet 

Håbo FF integrationsutskott har ansökt om föreningsbidrag om 174 900 

kronor för år 2019. Föreningen har sedan fyra år tillbaka engagerat sig i 

integrationsfrågor och startade under 2017/2018 upp ett integrationslag 

under namnet ”Håbo FF United”.  

Föreningsbidraget ska användas för att täcka kostnader för utrustning, 

transporter till matcher, ersättning till ledare och att genomföra ett läger. 

Till följd av en begränsad budget för föreningsbidrag inom socialnämnden 

föreslås nämnden bevilja 80 000 kronor i föreningsbidrag till Håbo FF.         

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32300, daterad 2019-04-23 

– Ansökan om föreningsbidrag, nr32131, inkommen 2019-03-12 

– Bilagor tillhörande ansökan, nr32132, inkommen 2019-03-12 

______________ 
Beslut skickas till 
Håbo FF 

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning          





 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-07 SN 2019/00010 nr 32318 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, ansökan om föreningsbidrag BRIS 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att bevilja BRIS 5 000 kronor i föreningsbidrag 

för år 2019.   

Sammanfattning 

BRIS har ansökt om 55 000 kronor i föreningsbidrag från socialnämnden. 

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter 

genom stöd till barn och ungdomar utifrån målgruppens behov. BRIS 

arbetar utifrån FNs barnkonvention. Barn och ungdomar kan anonymt 

kontakta BRIS via telefon, e-post eller chatt för att få råd och stöd från en 

kurator. BRIS har 28 000 stödjande kontakter årligen, den vanligaste 

samtalskontakten är på grund av psykisk ohälsa. 

Ärendet 

Socialnämndens föreningsbidrag riktar sig till föreningar och organisationer 

som arbetar riktat mot socialnämndens målgrupp. Socialnämnden har en 

begränsad budget avseende föreningsbidrag, samt att utifrån gällande 

regelverk riktar sig mot nämndens målgrupp, görs bedömningen att samtliga 

barn i kommunen inte inryms i nämndens verksamhetsområde. 

Socialnämnden föreslås därför att bevilja BRIS föreningsbidrag för år 2019 

om 5 000 kronor.             

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32318, daterad 2019-05-07 

– Ansökan om föreningsbidrag, nr 32092, inkommen 2019-03-01 

– Bilagor till ansökan, nr 32317, inkommen 2019-03-01 

 

______________ 
Beslut skickas till 
BRIS Region Mitt 

          





 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 SN 2019/00019 nr 32291 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut, kvartal 1, 2019  

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen till kommunfullmäktige 

och kommunens revisorer för kännedom     

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera 

till kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska 

även anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses 

är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader 

från dagen för beslut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts 

på nytt inom tre månader.  

Ärendet 

För kvartal ett 2019, har ett ärende av ej verkställda beslut rapporterats. 

Ärendet avser kontaktfamilj och har inte kunnat verkställas till följd av 

avsaknad av uppdragstagare.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

IVO kan vid bedömning att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid 

för den enskilde överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om 

utdömande av särskild avgift för ej verkställda beslut.         

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32291, daterad 2019-04-17 

– Yttrande, nr 32290, daterad 2019-04-17 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen          



 

 YTTRANDE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-17 SN 2019/00019 nr 32281 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Yttrande ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1, 2019 

Sammanfattning 

Socialnämnden är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 

verkställts inom lagstadgad tid. Beslut ska verkställas skyndsamt, men inte 

senare än tre månader efter beslutsdatum. 

Rapportering till IVO kan ske utifrån tre grunder;  

Varje individbeslut som inte har verkställts inom tre månader ska 

rapporteras. Även avbrott som har skett i tidigare uppdrag ska rapporteras. 

När tidigare rapporterade ej verkställda beslut till IVO har blivit verkställda, 

ska dessa rapporteras som verkställigheter.  

För kvartal 1 2019 redovisas ett ärende inom socialnämndens 

verksamhetsområde till IVO. 

Bakgrund 

Ärendet avser beslut om kontaktfamilj för ett barn, med beslutsdatum 2018-

08-23. Beslutet har inte verkställts till följd av att det saknas lämplig 

uppdragstagare i ärendet. Förvaltningen har under hösten föreslagit en 

lämplig uppdragstagare som vårdnadshavare valde att tacka nej till. Utifrån 

tidigare rapport i ärendet fanns en planering i ärendet för att möjliggöra 

verkställighet i januari/februari månad 2019, med en kontaktfamilj som 

vårdnadshavare godkänt. Uppstartsmöte genomfördes med vårdnadshavare, 

ansvarig socialsekreterare och tilltänkt uppdragstagare 2019-01-18.  

2019-01-30 meddelade uppdragstagaren att hen är tvungen att tacka nej till 

uppdraget. Insatsen verkställdes därmed inte som planerat.  

Till följd av att insatsen inte verkställdes som planerat i början av 2019 har 

verkställigheten fördröjts ytterligare. Insatsen förväntas dock verkställas 

under april/maj månad då en ny kontaktfamilj föreslagits till 

vårdnadshavarna. Socialtjänsten, uppdragstagare och vårdnadshavare 

förväntas träffas i april/maj för ett lära-känna-möte och planering av 

insatsen.  

 

 

 



 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-23 SN 2019/00021 nr 32299 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Iréne Eklöf,  
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse överenskommelse gällande riskbruk, missbruk 
och beroende i Uppsala län 

Förslag till beslut  

1. Att Socialnämnden godkänner överenskommelsen gällande riskbruk, 

missbruk och beroende i Uppsala län.     

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är landsting och 

kommuner skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete 

kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om 

pengar. Den nuvarande överenskommelsen har reviderats till följd av 

lagförändringar som bland annat innebär att kommunerna sedan 2018 har ett 

utvidgat ansvar för att även förebygga och motverka missbruk av spel om 

pengar bland barn och unga. Styrdokumentet kring våra gemensamma 

dokument i länet anger att överenskommelser ska godkännas på politisk 

nivå i kommunerna och i regionen. Utifrån den länsövergripande 

överenskommelsen har en lokal överenskommelse skapats mellan 

kommunen, regionen och kriminalvården.        

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32299, daterad 2019-04-23 

– Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende i Uppsala 

län, SN 2019/00021 nr 32298 

______________ 
Beslut skickas till 
Socialchef 

Avdelningschef för vuxna 

Avdelningschef för barn och unga  

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta         
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Bakgrund 
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL,5 kap 9a§ och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) HSL 16 kap 
3 §, är landsting och kommuner skyldiga att ingå en gemensam överenskommelse om samarbete kring 
personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel samt spel om pengar.  
 
Kommunerna fick från årsskiftet 2018 ett utvidgat ansvar för att även förebygga och motverka missbruk 

av spel om pengar bland barn och unga. Hälso- och sjukvårdens ansvar för barns behov av information, 

råd och stöd om förälder (eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med) missbrukar alkohol 

eller andra beroendeframkallande medel, utökas så att det även gäller vid spelproblem.  

Denna länsövergripande överenskommelse ska ligga till grund för lokal samverkan mellan länets 

kommuner och Region Uppsala. De lokala överenskommelserna anpassas efter lokala behov och 

förutsättningar och ska beskriva hur samverkan ska ske i respektive kommun. Samverkan kan även 

inkludera aktörer, som till exempel polis, skola eller civila aktörer. 

I Uppsala län finns en samverkan kring missbruks- och beroendevård, RIM. Den består av en styrgrupp 

med representanter från länets samtliga kommuner, en samordnare från FoU, Region Uppsalas 

förvaltningar och ledningskontor, brukarmedverkan samt en adjungerad från länsstyrelsen. RIM är även 

lokalt förankrat genom närvårdssamverkan i varje kommun mellan socialtjänsten, beroendevården och 

primärvården.  

Syfte 
Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelning och stärka samverkan mellan kommunerna och 
Region Uppsala samt utgöra grund för lokala överenskommelser.  

Termer och begrepp 
Till följd av att socialtjänsten och hälso- och sjukvården använder olika termer och begrepp så anges 

nedan enbart de övergripande som är gemensamma och hämtas utifrån kunskapsunderlagen.  

Risk- /skadligt bruk  Innebär att konsumtionen ännu inte har utvecklats till 
missbruk eller beroende men riskerar att göra det om den 
fortsätter. Konsumtionen innebär en klar risk för att utveckla 
kroppsliga skador  

 
Missbruk, Innebär att ett fysiologiskt beroende ännu inte uppstått men 

risken är stor att det utvecklas till det. Här har fysiska- och 
psykiska skador samt sociala problem börjat uppstå. Personer 
i missbrukarens omgivning brukar också påverkas negativt av 
missbruket 

 

Beroende, definieras enligt ICD -10 att tre eller fler kriterier skall vara uppfyllda under en 12-
månadersperiod:  

- toleransutveckling  
- abstinensutveckling  
- kontrollförlust  
- stark längtan, behov eller tvång 

http://termbank.socialstyrelsen.se/?fTerm=t
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- användning prioriteras framför andra aktiviteter och 
förpliktelser  
- fortsatt användande/utövande trots kroppsliga och/eller 

psykiska skador 

 
Anhörig/närstående Exempelvis make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo 

eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 
 
Riskabelt spelande  Riskabelt spelande omfattar allt från personer som ligger i 

riskzonen för att utveckla ett spelproblem till personer som 
har ett spelberoende. 

 
Problemspelande  Problemspelande är ett mått på spelproblem som främst mäts 

genom PGSI (Problem Gambling Severity Index). I begreppet 
ingår inte grupper med viss risk.  

 
Hasardspelsyndrom/ Spelberoende Hasardspelssyndrom är en psykiatrisk diagnos för spel om 

pengar. Spelberoende betyder att problemen är så allvarliga 
att det kan vara ett kliniskt beroende. 

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen mellan de olika huvudmännen utgår från anvisningar i respektive lagrum och de 
nationella riktlinjerna. Av de lokala överenskommelserna som upprättas framgår hur samverkan sker 
lokalt. 

Region Uppsala  
Hälso- och sjukvården ansvarar för att medicinskt bedöma, utreda, behandla sjukdomar och skador1. 
Barns behov av information råd och stöd ska beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som 
barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel 
dopningsmedel eller spel om pengar.  

Kommunerna 
Socialtjänsten ansvarar för att förebygga och aktivt arbeta för att motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel, dopningsmedel samt spel om pengar. 
 
Socialtjänsten bedömer, utreder och beslutar om insatser så att den enskilde får den hjälp och vård som 
hen behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Insatserna som erbjuds enligt socialtjänstlagen är frivilliga.  
Om personer med missbruk behöver vård men inte samtycker till detta, kan vården under vissa 
förutsättningar ges mot den enskildes vilja2.  

                                                           
1 Överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom som beskriver ansvarsfördelning avseende 
diagnosområden för Region Uppsalas förvaltningar. 
2 Lagen om vård av missbrukare, LVM (1988:870), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(1990:52). 
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Omfattning 
Barn, unga och vuxna med riskbruk, missbruk, beroende eller spelproblem som har behov av insatser från 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län. Barn och vuxna som anhöriga och närstående ska 

uppmärksammas och ges stöd utifrån sina behov.  

Samsjuklighet och särskilda målgrupper att beakta  
Samsjuklighet innebär i denna överenskommelse att någon har både ett diagnostiserat missbruk eller 

beroende och någon annan form av psykisk ohälsa och/eller somatisk sjukdom. Samsjuklighet är en 

komplicerande faktor med risk för sämre förlopp. Även följsamhet till behandling och behandlingsresultat 

är sannolikt sämre om det också finns en samtidig psykisk sjukdom.  

Det är därför viktigt att samsjuklighet uppmärksammas och att personer med samsjuklighet får hjälp 

för de olika tillstånden samtidigt. En samordnad och samtidig vård och behandling är viktig och 

utgångspunkten är samordnad individuell plan (SIP).  

Särskilda målgrupper att beakta:  

- gravida kvinnor – skydd för det ofödda barnet3.4 5 

- personer över 65 år 

- personer utsatta för våld i nära relationer 

- barn och unga 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län har gemensamt ansvar att utveckla fungerande 
arbetssätt kring äldre som missbrukar eller är beroende, informera om alkohol och droger vid åldrande 
samt erhålla utbildning till personal. 

Genomförande 
Syftet med samverkan är att höja kvalitén inom missbruks- och beroendevården. Med vetenskapligt 

grundad metodik ökar förutsättningarna för att ge bättre vård och behandling för personer med 

missbruk/beroende. Jämställdhet och jämlikhet ska systematiskt beaktas i genomförande och uppföljning. 

Förebyggande arbete 
Enligt de nationella riktlinjerna har huvudmännen ansvar för att arbeta preventivt och med tidig upptäckt 

av riskbruk, missbruk, beroende vilket även omfattar spel om pengar. 

Primärvården och socialtjänsten i Uppsala län har ansvar för: 

• information och rådgivning på individuell nivå 
  
Socialtjänsten har ansvar för 

• uppsökande verksamhet   
 
Primärvården har ansvar för 

• tidiga interventioner vid riskbruk  
 

                                                           
3 Klinisk handbok om psykisk sjukdom under graviditet och efter förlossning, Region Uppsala 
4 SOSFS 2009:27 (Laro-föreskrift) 

5 Skr.2015/16:86 (ANDT handlingsplan) 
 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13692&docId=DocPlusSTYR-13692
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Hälso- och sjukvården ska säkerställa en ansvarsfull förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. 

Bedömning  
Bedömningsinstrument underlättar beslut om behandling och används för att följa upp och utvärdera 

åtgärder. Kvalitetssäkrade och standardiserade instrument innebär att bedömningen blir likartad 

oberoende av var en person söker hjälp. De metoder som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för 

vård och stöd vid beroende bör användas vid bedömning, utredning och behandling. 

Det är viktigt att beakta individens behov av somatisk vård och bistå individen med stöd till rätt vård i 
förekommande fall.  
 
Socialtjänsten i Uppsala län har ansvar för 

• motivationsarbete 

• utredning av psykosociala behandlingsbehov 

• utredning och ansökan till förvaltningsrätten om tvångsvård enligt LVM/LVU  
 
Primärvården har ansvar för  

• motivationsarbete 

• upptäckt av riskbruk/skadligt bruk som en del av vanlig livsstilsundersökning/analys 

• insatser vid riskbruk/skadligt bruk 

• läkarundersökning vid LVM -utredning6  

• LVM läkarintyg7  
 
Specialistpsykiatrin har ansvar för 

• motivationsarbete 

• utredning av beroendetillstånd  

• läkarundersökning vid LVM-utredning  

• LVM läkarintyg8 

• Uppmärksamma somatisk ohälsa och hänvisa till rätt vårdinstans 

• Psykiatrisk utredning och behandling.  
 
Barnskyddsteamet Akademiska sjukhuset har ansvar för 

• LVU läkarintyg9  

Behandling 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar att erbjuda behandling och/eller 

psykosocialt stöd utifrån evidensbaserade/beprövade metoder. Valet av metoden/metoderna ska utgå 

från professionens bedömning tillsammans med individen.  

Psykologisk och psykosocial behandling 
Behandling av missbruk och beroende baseras på psykologiska och psykosociala teorier.  

Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykiska processer (kognitioner och beteenden) medan 

psykosocial behandling fokuserar mer på den sociala situationen och sammanhanget.  

Socialtjänst  
Socialtjänsten har ansvar för att tillhandahålla psykosocial vård och behandling av missbruk/beroende.  

                                                           
6 tillämpning i enlighet med Region Uppsalas interna Överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom 
7 tillämpning i enlighet med Region Uppsalas interna Överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom 
8 tillämpning i enlighet med Region Uppsalas interna Överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom 
9 Barn som utreds för vård utanför det egna hemmet 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17468&docId=DocPlusSTYR-17468
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17468&docId=DocPlusSTYR-17468
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-17468&docId=DocPlusSTYR-17468
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Hälso- och sjukvård 
Region Uppsala ansvarar för psykologisk bedömning och behandling. Primärvården tillhandahåller 
rådgivande och motiverande samtal främst vid riskbruk. Specialistpsykiatrin tillhandahåller rådgivande 
och motiverande samtal samt återfallsprevention.  

Läkemedelsbehandling vid riskbruk, beroende och abstinens 
Primärvården erbjuder:  

• att påbörja och följa upp läkemedelsbehandling vid ett riskbruk av alkohol  

• okomplicerade läkemedelsnedtrappningar vid exempelvis överkonsumtion av värkmedicin och 
bensodiazepiner 

Specialistpsykiatrin erbjuder:  

• abstinensbehandling i öppen- och slutenvård 

• läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd 

• läkemedelsassisterad substitutionsbehandling vid opiat/opioidberoende 

• uppmärksamma läkemedelsberoende  

Psykosociala stödinsatser 
Konstruktivt stöd från det personliga sociala nätverket vid sidan om behandlingen har visat sig ha en 
positiv påverkan på utfallet av behandlingen, såsom minskad risk för återfall och avbrytande av vård. 
Därför är det viktigt att involvera stödjande personer (familj, vänner, arbetskamrater etc.) i 
behandlingen.  
 
Socialtjänsten har ansvar för att tillhandahålla psykosocialt stöd såsom: 

• kontaktpersoner 

• stöd i drogfrihet  

• träning av psykosociala färdigheter  

• råd- och stödsamtal 

Arbete/sysselsättning  
Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gemensamt ansvar för arbete, 
arbetsrehabilitering och sysselsättning. 

Boende  
Kommunernas socialtjänst ansvarar för att utreda och besluta kring boende samt erbjuda stöd för att 
kunna behålla sitt boende. 

Dopningsmedel  
Med dopning menas missbruk av hormonpreparat och andra läkemedel som finns med i ”Lagen om 
förbud mot vissa dopningsmedel” (SFS1991:1 969), med avsikt att öka musklernas styrka och volym. 
 
Primärvården har ansvar för att:  

• att upptäcka, identifiera och vid okomplicerade fall behandla dopningsmissbruk 

• remittera till specialistpsykiatrin vid behov  
 
Specialistpsykiatrin har ansvar för att:  

• upptäcka och behandla annat missbruk/beroende och/eller samsjuklighet 

• uppmärksamma somatisk ohälsa och hänvisa till rätt vårdinstans 
 
Socialtjänsten har ansvar för att:  

• uppmärksamma och ge stöd och behandling enligt SoL 
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Samordnad individuell plan (SIP)  
Kommunerna och Region Uppsala har ansvar för att erbjuda en samordnad individuell plan när det 

behövs insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet med planen är att den enskilde ska 

få ett samordnat stöd i vård och behandling. Planen ska göras tillsammans med den enskilde och de 

personer som den önskar ska närvara10.  

Fast vårdkontakt 
Verksamhetschefen inom respektive verksamhet inom hälso- och sjukvården är den som avgör hur 
kontinuitet, samordning och patientsäkerhet ska tillgodoses. Verksamhetschefen har en skyldighet att 
utse en fast vårdkontakt för en patient, om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av 
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården eller om en patient själv begär det11. 

Stöd till anhöriga och närstående 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har var och en ett ansvar att uppmärksamma och informera 
anhöriga och närstående. Patienter och närstående ska göras delaktiga i vården och patienters och 
anhörigas kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. Anhöriga och närstående skall uppmärksammas och 
ges stöd utifrån sina behov. Socialtjänsten har ett ansvar att erbjuda stödinsatser till anhöriga. 

Barn som anhöriga 
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller 
annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning, psykisk 
funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, missbrukar eller är beroende och/eller oväntat 
avlider.12 13  
 
Hälso- och sjukvårdslagen gäller även inom vissa delar av skolan, eftersom den medicinska grenen av 
elevhälsan utgörs av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Orosanmälan  
All personal som i sin yrkesutövning får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är skyldiga att 
genast anmäla detta till socialnämnden.14 1516  

Smittskyddsarbete 
De delar av hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som injicerar droger kan ha 
en viktig roll i arbetet med att förebygga, upptäcka och behandla infektionssjukdomar. Hälso- och 
sjukvården bör  

• ge information och rådgivning när det gäller smittspridning av infektionssjukdomar hos personer 
med alkohol och drogproblematik 

• utveckla och bibehålla ett nära samarbete mellan beroendevård, infektionsvård, socialtjänsten 
och kriminalvården för att skapa fungerande rutiner kring hur smittspridning kan förhindras 

Sprututbytesverksamhet syftar till att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra 
blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprutbytet i Region Uppsala är en del av 
smittskyddsarbete17. 

                                                           
10 Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län – VIS, Vård i Samverkan 
11 Fast vårdkontakt, ViS, Vård i samverkan 
12 5 kap. 7 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL 
13 Patientsäkerhetslagen (2010:659),PSL kap 6 §5 
1414 kap. 1 § andra stycket SoL 
15 Patientsäkerhetslagen (2010:659),PSL kap 6 §5 
16 Anmälan till socialtjänsten (orosanmälan), Region Uppsala 0 
17 Sprutbyte i Region Uppsala 

http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13053&docId=DocPlusSTYR-13053
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-4398&docId=DocPlusSTYR-4398
http://publikdocplus.lul.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-240&docId=DocPlusSTYR-240
http://navet.lul.se/Organisation/Halsa-och-habilitering/Sarskild-vard-och-integration/Sprutbytet/
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Brukarinflytande 
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt ansvar att verka för brukarinflytande på individ-, 
verksamhets- och organisationsnivå. Ambitionen är att arbetet skall öka förståelsen för människor med 
beroendesjukdomar och att minska utanförskapet.  
 
De brukarföreningar som finns på lokal nivå ska ges möjlighet att komma till tals och deras erfarenhet och 
kunskap ska efterfrågas och tillvaratas. Brukarnätverket i Uppsala län för beroendefrågor är ett nätverk av 
ideella organisationer, brukare och anhörigorganisationer. De lokala samverkansgrupperna kring missbruk 
och beroende ansvarar för att säkerställa brukarmedverkan på lokal nivå.  

Uppföljning 
Verksamheterna inom Region Uppsala och kommunerna ska säkerställa processer och rutiner för 

systematisk uppföljning av de åtaganden som finns i denna överenskommelse.  

Regionala styrgruppen för RIM ska:  

• verka för användandet av system för uppföljning och utvärdering av missbruks- och 

beroendevården i Uppsala län 

• arbeta med hur de nationella indikatorerna ska hanteras i länet/lokalt. 

• besluta om urval att följa upp med utgångspunkt från framtagna rutiner, prioriterade målgrupper, 

samverkan samt genomförda utbildningsinsatser lokalt och/eller regionalt 

• följa upp att överenskommelser mellan kommunerna och Region Uppsala skrivs 

• följa upp avvikelser för samverkan 

De lokala överenskommelserna bör innehålla en plan för systematisk uppföljning/utvärdering.  

Uppföljning av de lokala verksamhetsplanerna sker årligen i respektive kommuns närvårdssamverkan18.  
Denna överenskommelsen följs upp enligt dokumenthanteringsplanen i ViS, Vård i samverkan19.  

Versionshistorik 
2018-08-xx Revision har skett till följd av lagförändringar som innebar att samarbete mellan kommun och 
landsting/region från 2018 även skulle omfatta spel om pengar. Överenskommelsen har varit ute på 
remiss i länet och delgetts brukarorganisationer. Dokumentet har även genomgått en del redaktionella 
förändringar och anpassats till nuvarande mall för ViS-dokument. Tidigare bilagor har tagits bort då 
väsentlig text nu ingår i dokumentet. 

Referenser 
• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning, 

Socialstyrelsen 

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger – 
en vägledning, Folkhälsomyndigheten 

• Behandling av spelmissbruk och spelberoende, Socialstyrelsens kunskapsstöd. 

• Spelproblem går att förebygga, Folkhälsomyndigheten 
 

                                                           
18 Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 
19 Hantering av samverkandokument – Vård i samverkan, ViS 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-23/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b7783c36126b4af78bfcbf0694ee6cd4/halsoframjande-forebyggande-hepatit-hiv-personer-injicerar-droger-15001.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b7783c36126b4af78bfcbf0694ee6cd4/halsoframjande-forebyggande-hepatit-hiv-personer-injicerar-droger-15001.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-20
https://skl.se/download/18.ed4a67160d3b2383e7e9b/1515404749529/Folkh%C3%A4lsomyndigheten_Spelproblem%20g%C3%A5r%20att%20f%C3%B6rebygga.pdf
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-15192&docId=DocPlusSTYR-15192
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-5025&docId=DocPlusSTYR-5025


 

 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-05-07 SN 2019/00002 nr 32319 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, redovisning av delegationsbeslut mars 2019 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av 

delegationsbeslut med stöd av Alkohollagen (2010:1622) för perioden 

2019-03-26 till och med 2019-05-07 har skett.    

2. Socialnämnden noterar till protokollet att redovisning av 

delegationsbeslut avseende flyktingmottagande, individ- och 

familjeomsorg och familjerätt för perioden 2019-03-26 till och med 

2019-05-07 har skett     

Sammanfattning 

Beslut fattade med stöd av socialnämndens antagna delegationsförteckning 

ska redovisas nämnden löpande. 

Beslut avseende flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg och 

familjerätt för angiven period redovisas nämnden i separat förteckning vid 

nämndens sammanträde. 

Delegationsbeslut fattade med stöd av alkohollagen (2010:1622) för 

perioden redovisas nedan: 

2019-04-09 tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, Håbo Marknads, 

SN2018/00051 nr 32245.         

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 32319, daterad 2019-05-07 

– Delegationslistor från Treserva 

– Delegationsbeslut nr 32245, daterad 2019-04-09 

______________ 
          


	Kallelse
	Delårsuppföljning 
	Kunskapsstyrning i samverkan
	Föreningsbidrag Olivia
	Föreningsbidrag Håbo FF
	Föreningsbidrag BRIS
	Ej verkställda beslut
	Överensekommelse missbruk
	Delegationsbeslut



