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Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktionen på SKL till stöd för
utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst.
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att inte bidra till finansiering av nationell
stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Bollebygds kommun föreslår istället att utvecklingen finansieras via medlemsavgiften för
SKL.
Ärendet
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har i ett meddelande från styrelsen, daterat
2016-06-10, dnr 16/00001 ställt en förfrågan till landets samtliga kommuner angående
särskild finansiering av nationell stödfunktion för utveckling av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst.
Idag finansieras SKLs arbete som nationell stödfunktion med statliga medel som upphör
efter år 2016. Syftet är att stödja utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst.
I dagsläget ges bland annat stöd till de regionala samverkans- och stödstrukturerna, de
regionala utvecklingsledarna, gemensamma programråd och utvecklingsstöd till den
Nationella samverkansgruppen för Kunskapsstyrning inom Socialtjänsten (NSK-S).
Sjuhäradskommunerna i Västra Götaland har en plats i NSK-S. I arbetsgrupperna ingår
också personer från relevanta nätverk och kunskapsstyrande myndigheter.
SKL har enligt stadgarna till uppgift att bedriva intressebevakning för medlemmarnas
räkning, att vara arbetsgivarorganisation, att erbjuda service och stöd för
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verksamhetsutveckling samt att vara en mötesplats för medlemmarna. SKL har på
kongressen antagit tre inriktningar för 2016-2019, Demokrati och självstyre, Välfärdens
utveckling och finansiering samt Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb. Utifrån varje
inriktning finns fastställda inriktningsmål. Ett av dessa är ”Kunskapsbaserad och jämlik
vård”. Där står att läsa att ”SKL ska verka för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
Det saknas dock en nationell sammanhållen strategi för kunskapsstyrning som
kompletterar och stödjer det som görs på regional och lokal nivå”. Förbundsstyrelsen för
SKL rekommenderar kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på
SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Förbundsstyrelsen rekommenderar vidare att under 2017-2018 utreda vidare och förankra
i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödfunktion.
Bollebygds kommun anser att det är av största vikt med en utveckling av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Kommunernas största utmaning i framtiden är
personal och kompetensförsörjning. Kommunerna måste utveckla en
kunskapsbaserad/evidensbaserad vård och omsorg för alla åldrar, möta den psykiska
ohälsan, stärka skyddet för barn och unga och ge avancerad vård i hemmet med mera.
Bollebygds kommun är kritisk till att kommunerna ska finansiera ett utvecklingsarbete
utanför medlemsavgiften. Detta borde ingå i ramen för kongressens beslutade
inriktningsmål för 2016-2019.
Beslutsunderlag
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10-2016 Följebrev till rekommendation om stödfunktion för en mer kunskap



Bilaga 1 Meddelande från styrelsen



Bilaga 2 kostnad per kommun



Bilaga 3 kontaktpersoner i länen
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Ekonomiska förutsättningar
Kostnaden för Bollebygds kommun beräknas till 3100 kr per under perioden 2017-2018.
Skickas till
SKL
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