
Cirkulärnr: 1991:157 
Diarienr: 1991:2386 
Handläggare: Leif Nordström 
 Sam Miller 
 Tommy Holm 
Avdsek: AK Äldre 
 AK Ungvux 
Datum: 1991-11-06 
Mottagare: Kommunstyrelsen (ADB-ansvarig i kommunerna) 
 Kultur- och Fritidsnämnden 
 Kommunalt flyktingsamordnare 
 Socialnämnden 
 Skolstyrelsen 
Rubrik: Nytt om databasen Spriline Projekt 
 
 
 
Nytt om databasen Spriline Projekt 
 
Databasen Spriline Projekt innehåller hittills information om pågående projekt och 
utvecklingsarbeten inom den svenska hälso- och sjukvården inklusive den kommunala 
äldre- och handikappomsorgen. 
 
Databasen Spriline Projekt bygger eller snarare förutsätter en aktiv medverkan från 
kommunerna när det gäller att förse förbundet med intressenta projekt- och 
utvecklingsarbeten som planeras eller pågår i kommunerna. 
 
Svenska Kommunförbundet har i cirkulär nr 1990:58 och 1990:114 informerat kommunerna 
om dess syfte samt rutiner för insamling av uppgifter om projekt och utvecklingsarbeten 
inom det kommunala äldre- och handikappområdet. 
 
Även socialstyrelsen har tecknat ett avtal med Spri om samordnad insamling och spridning 
av information inom nämnda verksamhetsområden. 
 
För närvarande finns drygt 600 projekt- och utvecklingsarbeten inlagda i databasen. Drygt 
200 av dessa är kommunala utvecklingsarbeten resterande är landstingskommunala FoU-
arbeten. 
 
Nu går vi vidare 
 
Svenska Kommunförbundet i samråd med Spri planerar för en utvidgning av databasen 
med uppgifter om projekt- och utvecklingsarbeten inom kommunal flyktingmottagning och 
folkhälsoarbete. 
 
I begränsad omfattning har redan uppgifter om kommunala flyktingprojekt lagts in i 
databasen Spriline Projekt. 
 
Under vinterhalvåret accentureras arbetet på olika sätt. Främst kommer förbundet att 
inventera pågående projekt- och utvecklingsarbeten inom den kommunala folkhälsan, 
flyktingmottagningen och äldre- och handikappomsorgen. 
 
Av olika skäl kommer inventeringen att göras var för sig inom respektive 
verksamhetsområde. 
 
Redan i november månad inleds en inventering av pågående folkhälsoprojekt. 
 
Under december 1991 och januari 1992 utförs sedan motsvarande inventeringar av 
flyktingmottagningen och äldreomsorgen inklusive omsorgen om handikappade. 
 
Under våren kommer förbundet att sammanställa en projektkatalog över samtliga inlagda 
kommunala utvecklingsarbeten inom berörda verksamhetsområden. 



 
Katalogen kommer att kunna rekvireras av kommuner och andra intresserade mot en avgift. 
Förbundet kommer att i cirkulär meddela när katalogen är klar. 
 
Förbundet kommer under våren 1992 även att anordna seminarier om kommunala 
utvecklings- och förändringsarbeten inom bl a äldreomsorgen. Vid dessa seminarier 
kommer såväl forskare som praktiker att medverka. 
 
Förbundet återkommer inom kort om tid och plats för ett första sådant seminarium. 
 
Ytterligare information om cirkulärets innehåll besvaras av Leif Nordström, tfn 08-772 43 11, 
Sam Miller, tfn 08-772 44 95 Tommy Holm, tfn 08-772 43 29, Svenska Kommunförbundet. 
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