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Remissförslaget i korthet
Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för officiell statistik bl a inom statistikområdena ”Individ- och familjeomsorg”, ”Stöd och service till funktionshindrade” och
”Äldre- och handikappomsorg”. I syfte att skapa en högkvalitativ och flexibel statistik
skall Socialstyrelsen dels på uppdrag av regeringen och dels på eget initiativ utveckla
statistiken. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, företrädare
för enskilda kommuner, brukarorganisationer och forskare. Det förelagda förslaget innebär bl a att de uppgifter som kommunerna lämnar, angående de brukare som får insatser,
skall innehålla personuppgifter ( personnummerbaserat uppgiftslämnande ).
Förslaget består av två delar: Revidering av två befintliga föreskrifter och en ny föreskrift.
Revidering av befintliga föreskrifter innebär förtydliganden om vilka uppgifter som skall
lämnas, till vem uppgifterna skall lämnas, när det skall ske samt på vilket sätt.
Statistiska uppgifter inom ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, insatser för
barn och unga samt insatser för äldre och personer med funktionshinder skall baseras på
individdata ( personbaserad data ). Även föreskriften om statistikuppgifter angående stöd
och service till vissa funktionshindrade revideras på likartat sätt.

Den nya föreskriften avser uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården som kommunerna ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Förändringarna i föreskrifterna medför att informations- och utbildningsinsatser ingår för
den personal som arbetar med handläggning av uppgifterna som skall lämnas till statistiken. Även personal som arbetar med IT-systemen och IT-systemen berörs.
Förändringarna i uppgiftslämnandet genererar dels initiala kostnader för ändring/anpassning i administrativa rutiner och utbildning för berörd personal och dels driftskostnader från och med år 2007.

Förvaltningens yttrande
Allmänt
Förvaltningen ställer sig positiv till förtydliganden i uppgiftsinsamling vad gäller blanketter och rutiner som underlättar uppgiftslämnande. De individbaserade uppgifterna ökar
kvaliteten i uppgifterna och genererar därmed bättre informationsunderlag vid uppföljning
och utvärdering av verksamheter.
Den individbaserade statistiken ökar säkerheten i uppgifterna samt förbättrar förutsättningarna för uppföljningar och jämförelser i insatserna. Förtydliganden, vad gäller blanketter och rutiner för uppgiftslämnande är bra, för att minska olikheter och underlätta
jämförelser mellan kommuner och över tiden.
Troligtvis behöver kommunernas IT-system utvecklas och anpassas till de frågor som
staten efterfrågar. De anpassningar av system som kan härledas till statliga beslut måste
också kostnadstäckas av staten. Förvaltningen kan idag inte bedöma vad som är möjligt
att ta ut ur befintliga IT-system och vilka förändringar av IT-system som är nödvändiga
för att möjliggöra uttag av efterfrågad data. Även omfattningen av informations- och utbildningsinsatser är svårbedömd. Förvaltningen kan dock konstatera att förändringarna
ger en merkostnad för staden såväl initialt som i drift.
Kommunerna behöver dessutom följa upp betydligt flera områden än de som ingår i förslaget.
För det interna arbetet vore det önskvärt om uppgifter samlades lättillgängligt, förslagsvis
vid USK.
Ekonomiskt bistånd / introduktionsersättning ( SoL och lagen om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar)
Alla uppgifter som efterfrågas, matas in vid handläggningen. Om uppgifterna går att få ut
i efterfrågad form är en fråga för ansvariga för paraplysystemet.

Insatser för barn och unga ( SoL och LVU )
Under rubriken ” Vårdnadshavare” ( sid 1 i blanketten) bör framgå vilken tidpunkt som
avses; beslutstidpunkt eller rapporteringstidpunkt.

Under avsnittet ” Vård med placering enligt 4 kap. 1 § SoL för person yngre än 21 år ”
( sid 1 i blanketten ) bör ett förtydligande göras att vuxna 18-, 19- och 20- åringar, aktuella inom missbruk eller socialpsykiatri , vilka har beviljats bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
inte skall registreras här.
I blankettens grå ruta ( sid 3 – sista sidan ) ”Placeringsformer” bör koderna 1-4 ha följande lydelse och ordning:
1= Familjehem, inkl konsulentstödda/förstärkta familjehem
2= Familjehemsplacering hos anhörig eller annan närstående
3= Jourhem
4= Hem för vård eller boende (HVB) som drivs av kommun eller landsting inkl
stödboende för ungdomar
Hittills har barn som bor i skyddade boenden med sina mammor inte registrerats i statistiken ”Insatser för barn och unga”. Det innebär att uppgifter och beskrivningar om antal
barn som placerats tillsammans med sina mammor på skyddade boenden pga våld i familjen saknas på lokal och nationell nivå, vilket är en brist.

Vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder ( SoL )
Det bör vara en uppdelning av blanketten för SoL, så att insatser till personer med funktionshinder besvaras i en egen blankett.
Under rubriken ” Övriga biståndsbeslutade insatser ” bör finnas ett alternativ som avser
sysselsättning/arbetsverksamhet.

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för ( HSL )
Bra med egen blankett för insatserna.

Verkställda insatser om stöd och service till vissa funktionshindrade ( LSS )
Bra med egen blankett för insatserna.

