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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Hagström Ingela 

Datum 
2014-06-04 

Diarienummer 
KSN-2014-0424 

Kommunstyrelsen 

Remiss: Departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  avge yttrande enligt bilaga. 

Ärendet 
Socialdepartementet har till kommunen översänt rubricerat departementspromemoria för 
yttrande senast 19 juni 2014. Promemorian går att ladda ned via länk: 
http://www.regeringen.se/sb/d/18040/a/236253 

Av promemorian framgår mot bakgrund av genomförda utredningar att de statliga 
myndigheternas kunskapsstyrning inte varit tillräcklig, inte svarat upp mot huvudmännens 
behov och har upplevts som splittrad. Det konstateras att myndigheternas kunskapsstyrning 
behöver förändras. Mot denna bakgrund presenterar departementet i sin promemoria förslag 
som syftar till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten.  

Formerna för kunskapsstyrningen och samverkan mellan de olika myndigheterna ska enligt 
förslaget regleras. Det ska tas ett samlat grepp kring gränsöverskridande områden genom att 
myndigheter med en central roll för utveckling av den statliga kunskapsstyrningen samordnas. 

Tanken är att samordna, effektivisera och behovsanpassa myndigheternas kunskapsstyrning 
genom reglerade krav. Detta ska leda till stärkt samverkan mellan statliga myndigheter 
sinsemellan och med kommuner och landsting. I promemorian klargörs även att patienters, 
brukares, olika professioners och huvudmäns kunskaper måste beaktas i myndigheternas 
arbete med kunskapsstyrning.  

Föredragning 
I förslaget till yttrande tillstyrks förslaget avseende en samlad kunskapsstyrning för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Det är positivt att ett samlat grepp tas kring kunskapsstyrning inom 
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hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förändringen är ett naturligt och nödvändigt steg i den 
strategi som påbörjats angående förändringen av statliga myndigheters roller och uppdrag.  
 
I förslaget till yttrande framförs även några kommentarer kring utvecklingsområden som tas 
upp i promemorian.  
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Joachim Danielsson    Ulla Holmgren 
Stadsdirektör     Enhetschef 
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Yttrande över Socialdepartementets remiss Departementspromemoria 2014:9 En 
samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun instämmer i förslaget avseende en samlad kunskapsstyrning för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Det är positivt att ett samlat grepp tas kring kunskapsstyrning inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. Förändringen är ett naturligt och nödvändigt steg i den 
strategi som påbörjats angående förändringen av statliga myndigheters roller och uppdrag.  

Uppsala kommun tillstyrker utredningens förslag och vill här lämna några kommentarer. 

Kommentarer till förslagen 
6.1 Frågor om kunskapsstyrning och samverkan bör regleras 
Kommunen ser positivt på att formerna för kunskapsstyrning och samverkan mellan de olika 
myndigheterna regleras och att det nu tas ett samlat grepp kring gränsöverskridande områden. 
Det är bra att kommunikationsvägar ses över och samordnas. Det behövs en förenkling och 
kunskapsspridningen behöver bli mer lättillgänglig. En gemensam webbplats skulle underlätta 
detta.    

Kunskapsstyrningsrådet 
Det är bra att myndigheter med en central roll för utveckling av den statliga 
kunskapsstyrningen samordnas. Det finns ett behov av ett mer samlat kunskapsstöd från 
statens olika myndigheter då det idag kan upplevas som splittrat. Att rådet inte kommer att ha 
beslutanderätt kan komplicera arbetet.  
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Huvudmannagruppen 
Kommunen tillstyrker förslaget med inrättande av en Huvudmannagrupp bestående av 
ledamöter från landets kommuner och landsting. Det möjliggör att kunskapsstyrningen blir 
mer behovsanpassad och relevant för de som har det operativa ansvaret för verksamheterna. 
Det är bra att Huvudmannagruppen leds av Kunskapsstyrningsrådets ordförande, på så vis blir 
de båda råden mer sammanhängande.  
 
Att Huvudmannagruppen ska representeras av kommuner och landsting från olika delar av 
landet ger en större möjlighet till inflytande och delaktighet. Det är dock viktigt att säkerställa 
att nödvändiga professionella sakkunskaper garanteras i arbetet. Det är även angeläget att 
säkerställa kommunikations- och förankringsprocesser så att kunskap och rekommendationer 
når ut till de so har det operativa ansvaret i landets alla kommuner.  
  
I promemorian lyfts även regionerna som viktiga aktörer och stödfunktioner till kommunerna 
i landet, vilket föranleder frågan om varför den regionala nivån inte finns representerade i 
förslaget till Huvudmannagruppens sammansättning.  
 
6.2 Socialstyrelsen – ett nav för den statliga kunskapsstyrningen 
Förslaget om att Socialstyrelsen blir ett nav i kunskapsstyrningen samt får tydligare ansvar 
och roll är ett bra förslag. En gemensam författningssamling minskar risken för motstridiga 
föreskrifter. Det blir mer tillgängligt och överskådligt.  
 
6.3 Ett samlat ansvar för Statens beredning för medicinsk utvärdering gällande 
kunskapsöversikter 
Att SBU:s uppdrag breddas och även omfattar socialtjänsten är överlag positivt då 
socialtjänsten har mycket att lära av hälso- och sjukvårdsfrågor. Som det framgår av 
promemorian så finns inte tillräcklig tradition inom socialtjänsten att grunda verksamheten på 
evidensbaserad praktik som inom hälso- och sjukvården. Så tillvida kan det perspektiv som 
beskrivs leda till ett paradigmskifte genom att den traditionella socialtjänsten införlivas i ett 
kunskapsstyrningsperspektiv. Då socialtjänsten skiljer sig både i tradition och i förutsättningar 
för att kunna baseras på vetenskap och beprövade erfarenheter kommer det att kräva andra 
metoder och forskningsdesigner anpassade till socialt arbete. Då evidensbegreppet tillhör en 
mer medicinsk tradition vill vi från kommunens perspektiv även uppmärksamma att det kan 
finnas en risk att socialtjänstens frågor inte får det utrymme som behövs.  
 
6.7 Uppdrag till Statskontoret 
Att Statskontoret får till uppdrag att följa och utvärdera den nationella nivån och 
myndigheternas utveckling är bra. Det är även viktigt att utvärdera vilket genomslag och vilka 
effekter en samlad kunskapssyrning ger på lokal nivå.  
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Fredrik Ahlstedt     Astrid Anker 
Ordförande  Sekreterare 
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