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Rapport: Jämförelsetal för socialtjänsten 1990
Svenska Kommunförbundet, Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån har i ett
gemensamt projekt tagit fram nyckeltal för barnomsorg, individ- och familjeomsorg samt
äldre- och handikappomsorg. Projektet presenteras i rapporten "Jämförelsetal för
socialtjänsten 1990". 230 kommuner finns med i rapporten.
Rapporten belyser kommunernas socialtjänst både ur prestationssynpunkt och ur
ekonomisk synvinkel. Kommunerna får i rapporten ett underlag för analyser och
diskussioner om hur tillgängliga resurser kan utnyttjas på bästa sätt. De presenterade
jämförelsetalen utgör ett signalsystem för den enskilda kommunen. Med hjälp av rapportens
allmänna diskussion och den detaljerade tabelldelen bör varje deltagande kommun kunna
göra egna analyser som klarlägger orsakerna till att man har de jämförelsetal som här
redovisats. Rapportens viktigaste funktion är kanske att vara just ett sådant signalsystem
som stimulerar till vidare analys.
Under 1990-talet ställs större krav än någonsin på den offentliga sektorns förnyelse. Krav på
omprioriteringar och omfördelningar inom givna resurser är en följd av det begränsade
ekonomiska utrymmet. Större antal åldringar och gamla åldringar, vidgade åtaganden för
barn och ungdomar, missbrukare etc, ställer dessutom ökade krav på insatser.
90-talet präglas bland annat av målinriktade lagar, minskad detalj- och resursstyrning,
samordning kommuner - landsting (ÄDEL m m), sektorsövergripande verksamhet,
exempelvis skolbarnsomsorg, fritidsverksamhet samt enskilda/kooperativa alternativ i olika
former.
Sammantaget leder detta till behov av att kunna följa och utvärdera kvalitet, måluppfyllelse
och effektivt resursutnyttjande. På lokal nivå måste kommunerna i sin planering, ledning,
uppföljning och utvärdering av verksamheterna kunna göra kostnads- och
kvalitetsjämförelser. På statlig nivå behöver man kunna följa och utvärdera den sociala
verksamheten samt utveckla och förmedla kunskaper.
Uppgifterna som används i projektet har hämtats dels från i annat sammanhang insamlat
material, dels från särskilt utskickade enheter. Ett urval av det bearbetade resultatet har
återredovisats för kommunerna, med möjlighet till rättelse, innan det använts i rapporten.
Detta innebär att den presenterade rapporten har en för undersökningar av detta slag hög
kvalitet.
I den framtagna rapporten redovisas först metod och tillvägagångssätt varefter en
kommungruppsvis analys görs. Denna följs sedan av underlagsuppgifter per kommun
kompletterat med kommunspecifika jämförelsetal, redovisade i 19 tabeller med sammanlagt
cirka 165 olika mått/jämförelsetal av typen:
- Brutto- och nettokostnader per barnomsorgsplats,
ålderdomshemsplats etc
- Socialbidragskostnad per bidragshushåll, andel bidragshushåll

- Andel färdtjänstberättigade
- Personaltäthet inom barnomsorg, äldreomsorg m m
- Kontinuitet inom social hemtjänst
- Hur socialtjänsten finansieras, statsbidrag, avgifter, kommunalskatt etc.
I rapporten redovisas en mängd intressanta fakta, rörande både kommungruppstyper och
enskilda kommuner.
Rapporten har distribuerats i ett exemplar vardera till kommunstyrelserna och till de
deltagande kommunernas kontaktpersoner.
Ytterligare exemplar kan beställas från Kommentus Gruppen AB, se bifogade
beställningstalong. Pris: 195 kronor + moms och expeditionsavgift.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Bo Gertsson, projektledare,
tfn 040-40 46 42.
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