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Jämförelsetal för socialtjänsten 1990 
 
Efter två genomförda jämförelsetalprojekt, "Barn- och äldreomsorg 1988" och "Skolväsendet 
1989" pågår förberedelsearbete för ett nytt projekt som omfattar hela den kommunala 
socialtjänsten med avseende på 1990 års verksamhet. Projektet drivs av Svenska 
Kommunförbundet tillsammans med Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Att ta 
fram jämförelsetal kan ses som ett av de första stegen i den process av uppföljning och 
utvärdering, som är en del av förutsättningarna för en målstyrd i stället för en resursstyrd 
social verksamhet i Sverige. Tidigare rapporter har uppmärksammats mycket i massmedier 
och avsikten är att denna rapport skall ses som en uppföljning till dessa. 
 
ERBJUDANDE 
 
Svenska Kommunförbundet erbjuder samtliga kommuner att deltaga i projektet avseende 
1990 års sociala verksamhet. Jämförelsetalen skall avse 1990 års verksamhet och grundas på 
bokslutet för 1990 eller det material som avses ligga till grund för bokslutet 1990. Deltagande 
i projektet innebär att ni åtar er att lämna uppgifter om era intäkter och kostnader m m i en 
särskild enkät under mars-april 1991. En viktig målsättning för projektet är hög aktualitet 
och därför avses en slutrapport presenteras i början av oktober månad 1991, för att bland 
annat kunna beaktas i kommunernas budgetdiskussioner. 
 
I det senaste projektet av detta slag (Skolväsendet 1989) deltog 216 av landets kommuner. 
Det är vår förhoppning att landets samtliga kommuner deltar i 1990 års projekt avseende 
socialtjänsten. 
 
METOD 
 
Underlaget för rapporten inhämtas bland annat genom en särskild enkät. För att minimera 
enkätens omfattning används i största möjliga utsträckning uppgifter lämnade i andra 
sammanhang, till exempel: 
 
*  Uppgifter från olika SCB-register (befolkning, socialstatistik etc) *  Svenska 
Kommunförbundets personalstatistik m m 
 
Ert deltagande i projektet innebär att ni samtycker till att dessa uppgifter får inhämtas och 
publiceras. För att uppnå största möjliga jämförbarhet mellan kommuner kan 
uppgiftslämnandet för vissa kommuner förutsätta att särskilda beräkningar behöver göras. 
 
För att underlätta kontakterna med kommunen vill vi att ni utser en eller flera 
kontaktpersoner. Vi tror att den/dessa har god verksamhetsinsikt och därför förmodligen är 
anställd på socialförvaltningen. 
 
TIDPLAN 
 
 7 mars 1991 Sista dag för anmälan om deltagande 



14 mars 1991 Enkätformuläret skickas ut 
12 april 1991 Sista dag för besvarande av enkäten 
april-sept 1991 Kommunförbundets, Socialstyrelsens och SCB:s sammanställning och analys 
oktober 1991 Slutrapporten presenteras. I denna kommer uppgifter om varje enskild 
deltagande kommun att kunna utläsas. 
 
ANMÄLAN 
 
Sänd in bifogade svarsblankett senast den 7 mars till: 
 
Svenska Kommunförbundet 
Socialsektionen 
Att. Barbro Selvrenius 
118 82  STOCKHOLM 
 
Vi ber er meddela oss också om ni inte vill deltaga i projektet. Frågor om projektet besvaras 
av projektledaren Bo Gertsson, tfn 040-40 46 42. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
 
 
Karl Knutsson 
 
 
         Bo Gertsson 
 
 
 
Bilaga 
 
                   SVARSBLANKETT 
 
Ja tack, vi vill gärna vara med i projektet "Jämförelsetal för socialtjänsten 1990" och vi är 
också medvetna om att detta innebär att vi får besvara en särskild enkät under mars-april 
1991. 
 
Nej tack, vi har tyvärr inte möjlighet att delta i detta projekt. 
 
Kommun .............................................................. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Barnomsorg 
 
Namn ...................................................... Postadress ................................................ Telefon 
....................................... helst direktnummer 
 
Individ- och familjeomsorg 
 
Namn ...................................................... Postadress ................................................ Telefon 
....................................... helst direktnummer 
 
Äldreomsorg 
 
Namn ...................................................... Postadress ................................................ Telefon 
....................................... helst direktnummer 
 
Anmälan insändes senast den 7 mars 1991 till 
 
Svenska Kommunförbundet 



Socialsektionen 
Att. Barbro Selvrenius 
118 82 STOCKHOLM 
 


