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Vi har lång erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprojekt. Ensolution 

kännetecknas av ett starkt kundengagemang och en stor vilja av att leverera konkreta värden 

till våra kunder. 

Den största delen av vår verksamhet är riktad mot Sveriges kommuner och landsting. Detta 

arbete drivs av ett engagemang för sociala frågor. Vi utför många olika typer av projekt men 

brinner extra mycket för en väl fungerande skola och utbildning, samt en god omsorg om 

dem som är sjuka och har särskilda behov. Vårt engagemang driver oss att utveckla verktyg 

som hjälper organisationer identifiera sina utvecklingsområden och hitta lösningar som ser till 

att skattepengarna används på rätt sätt. 

Ensolution arbetar i dagsläget med fler än hundra kommuner samt har ett mångårigt 

samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi erbjuder lösningar inom 

områden som Kostnad Per Brukare, Kostnad per Elev, räkenskapssammandrag, 

brukarundersökningar, behovsbedömningar, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

SOSFS 2011:9/ kommunövergripande, resursfördelningssystem, genomlysningar, 

rådgivning, mm. 

Ensolution AB har ratingen 91, mycket god kreditvärdighet på Creditsafes ratingskala. 

Ensolution AB är AAA-ratade, det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, enligt AAA 

Soliditet AB. Ensolution har kontor i Stockholm, Göteborg och Halmstad. 

Ensolution har över hundra kommuner på referenslistan, bl.a. Umeå kommun, Sundsvalls 

kommun, Östersunds kommun, Pajala kommun, Övertorneå kommun, Härnösands kommun, 

Kramfors kommun, Kumla kommun, Ludvika kommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, 

Ljusdals kommun, m.fl. Exempel på övriga offentliga organisationer Ensolution arbetar med 

är: Region Östergötland, Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, 

Region Norrbotten, Region Västernorrland, Umeå Energi, och Skellefteå Kraft, m.fl. 
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Ensolution har fått uppdraget av förvaltningschefen för Socialtjänsten i Karlskoga kommun 

att bistå med en genomlysning av nuläget inom Individ och familjeomsorgens Barn och Unga 

samt inom Myndighetshandläggningen för hela socialtjänsten. Detta med syfte att tydliggöra 

verksamhetens nuläge gällande arbetssätt utifrån brukarnytta samt ekonomisk förvaltning 

samt förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Myndighetsutövning i förhållande till enskild omgärdas med en rad formella regler och krav. 

En myndighetsutövande organisation måste säkerställa att enskilda individer behandlas lika, 

att beslut är förutsägbara och möjliga att överklaga och att formalia kopplat till 

myndighetsutövning efterlevs (handläggningstider, beslutsfattare, delaktighet/information, 

rätta att överklaga etc). För att säkra detta bör en organisation tydliggöra hur den uppfattar 

att uppdraget mot medborgarna ser ut. Vad som är uppdraget avgörs av lagstiftning och den 

ansvariga politiska nämnden, via deras tolkning av begreppen ”skälig levnadsnivå” (SoL) och 

”goda levnadsvillkor” (LSS). Utifrån denna tolkning kan sedan uppdragsbeskrivningar tas 

fram för de olika organisatoriska delarna.  

Vid en genomgång av de styrdokument Karlskoga har för att tydliggöra uppdrag, 

ambitionsnivå, roller, ansvar och arbetssätt i myndighetsutövningen i socialtjänsten 

konstateras att vissa delar finns att tillgå och men att det finns utrymme för förbättring 

Inom barn och ungaenheten saknas riktlinjer men man har lyckats driva verksamheten 

genom tydligt ledarskap på ett bra sätt genom sin väl fungerande funktionsindelning och 

styrning på delegation mot 1:e socialsekreterare.  I de intervjuer som genomförts 

framkommer med tydlighet att medarbetarna inom organisationen upplever att arbetet 

fungerar bra. Vid intervjuerna framkommer även att det råder en samsyn grupper i mellan 

vad gäller uppdrag, ansvar och roller. Ensolution uppfattar att denna samsyn även återfinns 

mellan hierarkiska nivåer. Det synes därmed i nuläget inte föreligga en risk för att 

medarbetare och grupper inom enheten har olika bild av uppdrag roller och ansvar, men 

Ensolution uppfattar det vara personberoende. Organisationen bör av detta skäl överväga att 

ta fram dokument som i någon mån tydliggör hur kommunen ser på ambition, olika 

funktioners roll- och ansvar, hur samarbete grupper i mellan är tänkt att fungera etc. En 

annan anledning till att ovanstående bör övervägas är att svårigheten för såväl ansvariga 

politiker som förvaltningsledning att följa upp om verksamheten för barn och unga i 

kommunen har den inriktning och lever upp till de mål som efterfrågas.  

Vad gäller myndighetsutövningen inom äldreomsorgens så finns ett 

utkast/tjänstemannaförslag till riktlinjer framtaget, men då Socialnämnden inte fastslagit det 

så är det formellt inte gällande. Det framkommer vid intervjuerna att den samsyn kring 

ambition, målsättning och uppdrag som i hög grad präglar individ- och familjeomsorgen, inte 

lika tydligt återfinns inom äldreomsorgen. Avsaknad av styrdokument som tydliggör 

arbetsgång, fördelning av inkommande ärenden, vad som är kommunens tolkning av ”skälig 

levnadsnivå etc bedöms medföra större utmaningar inom detta område. Processen från 

beslut till verkställighet är otydlig vid en första anblick och behöver tydliggöras utifrån ett 

brukar-, ekonomi- och verksamhetsperspektiv. 

Efter att ha intervjuat så gott som samtliga funktioner inom Barn- och ungaenheten så 

konstateras att den absoluta majoriteten av medarbetarna uppfattar att organisationen 

stödjer deras förutsättningar och möjligheter att göra ett professionellt arbete. Ensolution är 

av den uppfattningen att så tydligt specialiserade organisationer som den i Karlskoga oftast 
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återfinns i större kommuner. Det är dock tydligt att organisationen i Karlskoga uppfattas som 

stödjande av medarbetarna och bidrar till att möjliggöra en hög och djup kompetens i 

verksamheten. 

Även organiseringen av vuxen- och arbetsmarknadsinsatser i Karlskoga kommun är 

funktionsindelad och bygger på en specialiseringstanke. Cheferna i organisationen lyfter att 

organisationen relativt nyligen har realiserats (september 2020) och att förändringen upplevs 

som påfrestande för delar av medarbetarna i organisationen. Den nya organisationen har 

inte kommit på plats full ut ännu och arbetet med att sätta organisationens alla delar kvarstår 

att implementera. Ledningssystem är på gång men mycket arbete är under uppbyggnad med 

anledning av den förändradade organisationen. 

Enheten för biståndsbedömning skiljer sig dock från de ovan beskrivna 

organisationen/verksamheten. Myndighetsutövningen inom äldreomsorgen är organisatoriskt 

placerad tillsammans med hemvårdens utförarverksamhet. Enheten har lite gemensamt med 

övriga enheter inom verksamhetsområdet vad gäller dess uppdrag och ansvar. Såväl 

enhetschef som handläggare lyfter i intervjuerna att den organisatoriska placeringen 

uppfattas som försvårande. 

Så gott som samtliga av de intervjuade grupperna inom Barn- och ungaenheten nämner att 

Utredningsgruppens arbetssituation uppfattas som mest utmanande. Jämförs deras 

arbetsbelastning uttryckt i antal utredningar per handläggare så ligger gruppen högt i 

förhållande till vad Ensolution vanligen finner i andra kommuner. Den sista oktober 2020 

hade gruppens handläggare i genomsnitt 25 öppna utredningar att hantera. I flera andra 

uppdrag där denna fråga granskats har chefer i verksamheten ansett att mellan 12-15 

parallella utredningar är ungefär vad en handläggare bör kunna hantera. 

I de nyckeltal som speglar socialsekreterarkostnad per brukare och antalet brukare 0-19 år 

per handläggare så stärks bilden av att Karlskoga har en effektiv myndighetsfunktion inom 

barn- och ungaområdet. Karlskogas socialsekreterarkostnad per brukar är lägst bland de 

jämförda kommunerna. 

Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen signalerar vid intervjuerna en hög 

arbetsbelastning. Vid granskning av deras arbetsförutsättningar framkommer att avsaknad 

av vardagsnära arbetsledning, tydlighet kring uppdrag och arbetsfördelning samt otydligheter 

kring ärendefördelning/ärendemängd i hög grad bedöms bidra till den upplevda 

arbetssituationen. 

 

Ensolution har på uppdrag av Socialförvaltningens ledning i Karlskoga genomfört 

genomlysning av Individ och familjeomsorgens Barn och unga samt Myndighetsutövningen. 

En rad frågeställningar har identifierats som man önskar klarlagda inom de olika 

verksamhetsområdena.                                                                                                                 

Inom Barn och unga vill uppdragsgivaren få en analys på verksamhetens förmåga att 

leverera kvalitetssäkrade bedömningar och insatser till Karlskogas kommuninnevånare. Hur 

är de organisatoriska förutsättningarna inom Barn och unga utifrån kompetens, lagkrav, 

resursfördelning och arbetsmängd. Samt att tydliggöra inom vilka delar det finns 
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förbättringsbehov inom verksamheten och finns det organisatoriska mellanrum som hinder i 

organisationen för att leverera en bra kvalitet till brukarna. Erbjuds insatser som bär evidens 

och effekt utifrån individens specifika behov för att öka brukarens möjlighet till 

självständighet?  

Inom myndighetsutövningen vill uppdragsgivaren likt genomlysningen inom verksamheten 

barn och unga få en objektiv bild av verksamhetens förmågor utifrån organisationens 

förutsättningar och utmaningar.  Roller, ansvar samt arbetssätt inom myndighetsutövningen 

är det tydligt och efterföljs? Är verksamheten organiserade på ett optimalt och flexibelt sätt, 

både utifrån brukarnytta, kvalité och ekonomisk förvaltning. 

I uppdraget har Ensolution granskat de styrdokument som Karlskoga kommun har för att 

tydliggöra kommunens ambitionsnivå i verksamheterna samt hur myndighetsprocessen skall 

genomföras i kommunen. Utöver detta har Ensolution haft tillgång till all data från 

kommunens ekonomi- och verksamhetssystem samt personalsystem. Metoden kostnad per 

brukare har använts, men det är av vikt att notera att materialet från kommunens olika 

system inte har validerats med verksamheten.  

Ensolution har i uppdraget genomfört ett stort antal intervjuer, inom alla grupper inom Barn- 

och unga samt myndighet.  Främst med socialsekreterare, 1:e socialsekreterare och 

enhetschefer för de berörda enheterna, men även med andra funktioner i förvaltningen som 

av uppdragsgivaren bedömts kunna bidra i arbetet. Sammantaget har ca 58 intervjuer 

genomförts inom Socialförvaltningen i Karlskoga kommun.  
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En kommuns förutsättningar att styra sin socialtjänstverksamhet beror på hur väl den har 

säkrat att såväl den myndighetsutövande funktionen (Myndighetsenheten) levererar den 

volym insatser som befolkningsbehovet motiverar, samt att den utförande delen av 

organisationen effektivt producerar verksamhet utifrån vad myndigheten har bedöm vara 

brukarnas behov.  

Vad som utgör befolkningens behov av socialtjänst är ett resultat av befolkningens 

sammantagna upplevda vårdbehov, kommunens ambitionsnivå och tolkning av begreppet 

”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen eller ”goda levnadsvillkor” i LSS. Alla kommuner har 

ett ansvar för att säkerställa att personer som inte kan tillgodose sina omvårdnadsbehov 

själv eller på annat sätt, får hjälp att tillgodose dessa. Lagstiftningen utgör en garanti för 

människor vad gäller ”lägsta nivå”, dvs vad man som medborgare i Sverige skall vara 

garanterad. Kommunerna har sen en frihet att själva välja att ha en högre ambitionsnivå i 

verksamheten om så önskas. Den lokala politiska församlingen kan via politiska riktlinjer 

tydliggöra vad som är den aktuella ambitionsnivån i verksamheterna.  

Kommunens förutsättningar att styra sin verksamhet påverkas i första läget av om det är 

tydligt vad som är organisationens ambitionsnivå. Tydliga politiska riktlinjer kring 

organisationens uppfattning om vad som i normalfallet skall utgöra ”skälig levnadsnivå” eller 

”goda levnadsvillkor” samt en tydlighet kring vad dessa innebär för de anställda som jobbar 

med myndighetsutövning i sin vardag är en förutsättning för att kunna styra vilken total 

insatsvolym som befolkningen genererar. Tydliga styrdokument, ändamålsenliga 

arbetsstrukturer och väl avpassade arbetsverktyg är hjälpmedel som krävs för att en 

myndighetsutövande organisation skall kunna styra den totala volymen insatser. En tydlig 

och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning mellan funktioner i organisationen är också en 

förutsättning för att styrning skall vara möjlig. 

I föreliggande uppdrag så har Ensolution dels granskat Barn och unga enheten specifikt, dels 

övrig myndighetsutövning inom förvaltningen. I kommande del fokuseras först Barn- och 

unga enheten. 

Vid en jämförelse av kostnadsnivå i verksamheten kommuner i mellan bör en granskning 

innefatta om kommunernas uttryckta ambitionsnivå i de olika verksamheterna skiljer sig. 

Eftersom kommuner via riktlinjer och olika prioritering av resurser kan ha olika ambitionsnivå, 

bör detta inte förbises. Vanligen återfinns kommunernas beslutade ambitionsnivå i politiskt 

beslutade riktlinjer för biståndsbedömning samt i politiska mål för verksamheterna. 

Dessa riktlinjer har vanligen tagits av Socialnämnden (eller motsvaranden nämnd) och fyller 

tre huvudsakliga syften; 
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1. Ge en generell beskrivning av kommunens socialtjänsts insatser och därmed 
information till enskilda, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan 
förväntas få  

2. Fungera som en vägledning för handläggare i utformningen av biståndet  

3. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera rättssäkerhet för de 
sökande  

 

Vanligen beskrivs vilka lagar som styr myndighetsutövningen samt innebörden av begreppen 

skälig levnadsnivå samt den värdegrund som enligt socialtjänstlagen skall prägla verksamhet 

inom socialtjänsten. Riktlinjerna bör därefter tydliggöra vad som i normalfallet är insatser som 

tillhandahålls, samt frekvensen, dvs hur ofta eller i vilken utsträckning, insatsen normalt 

erhålls. För vissa av insatserna kan även målgrupp, eller vilka övervägningar som skall vara 

gjorda för att insatsen skall beviljas, tydliggöras. 

Ensolution har i arbetet begärt in de styrdokument som förvaltningen har och som tydliggör 

vad/hur uppdrag, ambitionsnivå, roll- och ansvarsbeskrivning och handläggning är/skall gå till 

i kommunen. Generellt kan konstateras att det är svårt att finna en ”röd tråd” i de dokument 

som erhållits. Ensolution har fått till sig Karlskoga kommuns styrmodell samt mål och 

budgetdokument. Dessa påverkar självfallet verksamheten ur ett övergripande perspektiv, 

men bedöms inte vara helt relevanta vad gäller att forma ambitionsnivåer, uppdrag och roll 

och ansvarsförtydligande inom socialnämndens myndighetsarbete. Detsamma gäller för 

”Socialförvaltningens värdegrund” och ”Socialförvaltningens verksamhetsplan 2021” . 

Det finns riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd som är framtagna och beslutade 

av ansvarig nämnd. I övrigt saknas formellt gällande riktlinjer för verksamheterna. Inom vård- 

och omsorgsområdet finns ett arbetsmaterial framtaget (Handläggning av insatser inom vård 

och omsorg), men det har inte fastställts av Socialnämnden. 

Det finns en del tjänsteskrivelser som avser rutiner i verksamheten, de är datumsatta och det 

framgår vem som handlagt tjänsteskrivelsen. Men däremot så saknas uppgifter för vilken 

verksamhet rutinen avser och vem som är beslutande samt från när beslutet gäller.  

Vid förändrad organisation till Enheten för Kompetensförsörjning finns en tjänsteskrivelse av 

Områdeschef som förtydligar uppdrag, omfattning och ansvar. Detta har inte varit tydligt i 

något av de övriga verksamheterna. Att tydliggöra vad ett chefsuppdrag i Karlskoga innebär 

kan vara ett stöd för att utveckla Socialförvaltningen i sin helhet.  

I den dokumentation Ensolultion erhållit så finns det enbart riktlinjer som är politiskt 

beslutade för verksamheten ekonomiskt bistånd1. Dokumentet uppfattas som omfattande 

och bör kunna fungera som vägledande för handläggare avseende såväl hur handläggning 

skall utföras som vad som skall gälla för att rätt till bistånd skall föreligga. Dokumentet inleds 

med att tydliggöra lagstiftningens intention, därefter lyfts vilka perspektiv som skall beaktas 

och tas hänsyn till (barnperspektiv, samverkan med andra, jämställdhet etc.) i bedömning. 

Dokumentet klargör sedan hur handläggningsprocessen skall gå till och vad som gäller för 

 
1 Beslutade av Socialnämnden 2020-06-08 
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olika målgruppers rätt till ekonomiskt stöd. Dokumentet avslutas med att tydliggöra när rätt till 

försörjningsstöd föreligger samt när och för vad bistånd till övrig livsföring kan vara aktuellt.  

I materialet från kommunen återfinns även riktlinjer till Enheten för biståndsbedömning, 

” Riktlinjer för handläggning av insatser inom vård och omsorg”. Dokumentet är dock inte 

fastställt av Socialnämnden, och bedöms av detta skäl vara ett arbetsmaterial.  

För övrig myndighetsutövning (barn- och unga samt vuxeninsatser) saknas dokumenterade 

riktlinjer som kan tydliggöra hur kommunen ser på rätt till bistånd/insatser/stöd.  

 

Karlskoga kommun har en delegationsordning som uppfattas som formellt korrekt. I 

delegationsordningen fastslås vilken funktion/roll på förvaltningen som har rätt att fatta olika 

beslut i nämndens ställe. Ensolution har inga synpunkter på delegationsordningen – den 

uppfattas uppfylla alla formella och legala krav. 

Utöver ovan beskrivna dokument återfinns Mål och budget samt verksamhetsplan med 

indikatorer för 2021–2023 samt 2022–2024 som berör förvaltningens samtliga 

enheter/avdelningar.  

Karlskoga arbetar med mål och budget genom stöd av Hypergene. För vissa av de 

kommunövergripande målen har nämnden tydliggjort mer specifika mål för nämndens 

verksamheter. Därefter har förvaltning och enheter/avdelningar specificerat aktiviteter som 

skall leda till att dessa uppfylls. I genomförandeplanerna framgår även vem som ansvarar för 

aktiviteterna samt hur/när dessa skall följas upp. 

Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten återfinns en mängd rutinbeskrivningar för 

specifika processer. Det finns även ett antal tjänsteskrivelser, bland annat rörande hur 

handläggning och dokumentation rörande barn och unga skall hanteras. 

Ensolution har även erhållit ett antal processbeskrivningar. Två avser processerna för 

anmälan/ansökan och handläggning av ärenden inom IFO. De övriga två (det har inkommit 

fyra stycken) rör mer specifika processer – boende för unga under 25 år och yttrande till 

åklagare eller domstol vad gäller barn och unga. 

Myndighetsutövning i förhållande till enskild omgärdas med en rad formella regler och krav. 

En myndighetsutövande organisation måste säkerställa att enskilda individer behandlas lika, 

att beslut är förutsägbara och möjliga att överklaga och att formalia kopplat till 

myndighetsutövning efterlevs (handläggningstider, beslutsfattare, delaktighet/information, 

rätta att överklaga etc). För att säkra detta bör en organisation tydliggöra hur den uppfattar 

att uppdraget mot medborgarna ser ut. Vad som är uppdraget avgörs av lagstiftning och den 

ansvariga politiska nämnden, via deras tolkning av begreppen ”skälig levnadsnivå” (SoL) och 

”goda levnadsvillkor” (LSS). Utifrån denna tolkning kan sedan uppdragsbeskrivningar tas 

fram för de olika organisatoriska delarna.  

När ett individuellt behov skall bedömas kan det därefter sättas i relation till ”det kommunala 

ansvaret”. I en organisation där ambition och uppdrag har tydliggjorts underlättas samsyn 

rörande när och i vilka situationer olika insatser skall beviljas mellan alla nivåer i 

organisationen. En ytterligare effekt är att det är enklare att avgöra om verksamheten har en 

relevant finansiering. En ambitionsnivå som överstiger de tillhandahållna resurserna kan 

synliggöras och avstämning mellan ambition/mål och resurstillgång låter sig göras.  
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Vid en genomgång av de styrdokument Karlskoga har för att tydliggöra uppdrag, 

ambitionsnivå, roller, ansvar och arbetssätt i myndighetsutövningen i socialtjänsten 

konstateras att vissa delar finns att tillgå och men att det finns utrymme för förbättring. 

Utmaningarna för en organisation som inte tydliggjort ovanstående är att medarbetare och 

enheter/avdelningar själva definierar såväl vad uppdraget är som vilken ambition 

verksamheten har i förhållande till medborgarbehov. I sådana organisationer finns en 

överhängande risk att olika avdelningar/enheter skapar sig en samsyn kring uppdrag och 

ambitionsnivå som varken överensstämmer med uppdragsgivarens bild - eller de resurser 

som tillhandahålls för verksamheten. 

Inom barn och ungaenheten saknas riktlinjer men man har lyckats driva verksamheten 

genom tydligt ledarskap på ett bra sätt genom sin väl fungerande funktionsindelning och 

styrning på delegation mot 1:e socialsekreterare.  I de intervjuer som genomförts 

framkommer med tydlighet att medarbetarna inom organisationen upplever att arbetet 

fungerar bra. Vid intervjuerna framkommer även att det råder en samsyn grupper i mellan 

vad gäller uppdrag, ansvar och roller. Ensolution uppfattar att denna samsyn även återfinns 

mellan hierarkiska nivåer. Det synes därmed i nuläget inte föreligga en risk för att 

medarbetare och grupper inom enheten har olika bild av uppdrag roller och ansvar, men 

Ensolution uppfattar det vara personberoende. Skulle verksamheten uppleva rotation på en 

eller flera ”nyckelbefattningar” finns risk att denna samsyn förloras. Organisationen bör av 

detta skäl överväga att ta fram dokument som i någon mån tydliggör hur kommunen ser på 

ambition, olika funktioners roll- och ansvar, hur samarbete grupper i mellan är tänkt att 

fungera etc. En annan anledning till att ovanstående bör övervägas är att svårigheten för 

såväl ansvariga politiker som förvaltningsledning att följa upp om verksamheten för barn och 

unga i kommunen har den inriktning och lever upp till de mål som efterfrågas. Ensolution 

bedömer vidare att såväl nämnd som förvaltningsledning i avsaknad av denna form av 

styrdokument, får svårt att ha insyn i, följa upp och ta ansvar för verksamheten. 

Som tidigare nämnts finns politiskt beslutade riktlinjer för ekonomiskt bistånd. I övrigt har 

Ensolultion inte kunnat finna andra dokument som klargör ambitionsnivå eller uppdrag för 

kommunens verksamhet riktad mot vuxna.  

Karlskoga genomförde en organisationsförändring 2020 och tillskapade 

Kompetensförsörjningsenheten. Då sammanfördes kommunens vuxeninsatser inom individ- 

och familjeomsorgen med arbetsmarknadsverksamheten. Man har en genomtänkt tanke 

med organisationsförändringen och denna finns dokumenterad i en rapport daterad 2020-03-

26. Ensolution uppfattar via intervjuerna att dessa bakomliggande tankar i allt väsentligt 

präglar synsätt och verksamhet på Kompetensförsörjningsenheten, och att funktioner och 

medarbetare i huvudsak har samsyn vad gäller uppdrag, roller/ansvar och samarbetsformer.  

Vad gäller myndighetsutövningen inom äldreomsorgens så finns ett 

utkast/tjänstemannaförslag till riktlinjer framtaget, men då Socialnämnden inte fastslagit det 

så är det formellt inte gällande. Det framkommer vid intervjuerna att den samsyn kring 

ambition, målsättning och uppdrag som i hög grad präglar individ- och familjeomsorgen, inte 

lika tydligt återfinns inom äldreomsorgen. Avsaknad av styrdokument som tydliggör 

arbetsgång, fördelning av inkommande ärenden, vad som är kommunens tolkning av ”skälig 

levnadsnivå etc bedöms medföra större utmaningar inom detta område. Processen från 

beslut till verkställighet är otydlig vid en första anblick och behöver tydliggöras utifrån ett 

brukar-, ekonomi- och verksamhetsperspektiv. 

Såväl handläggare som enhetschef påtalar större utmaningar kopplat till arbetsbelastning, 

roll- och ansvarsfördelning och effektivitet än vad som uppfattas i övriga delar av 

organisationen. Ensolution bedömer att detta område tydligast signalerar ett behov av 
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förändring jämfört med övriga granskade verksamhetsområden. I avsaknad av styrdokument 

har medarbetarna i grupp eller var för sig skapat förutsättningar för sitt vardagsarbete, vilket 

medför en risk för att handläggningsprocessen inte fullt ut möter kraven som ställs på en 

myndighetsutövande organisation.  

Karlskoga kommun har inom individ och familjeomsorgen valt att ha en separat enhet där all 

verksamhet riktad mot barn- och unga ingår. Kommunen genomförde 2008 en 

organisationsförändring som resulterat i en sammanhållen enhet med en tydlig 

funktionsindelning. Enheten består av 10 olika grupper och leds av en enhetschef som till sin 

hjälp har en 1:e socialsekreterare.2 Den valda organisationen uppfattas vara tydligt 

specialiserad, vilket ställer särskilda krav på såväl tydlighet som samsyn i processer och 

samarbete grupper i mellan för att resultera i välfungerande verksamhet. Förste 

socialsekreterare har delegation på samtliga beslut om insatser. Samtliga grupper inom 

enheten uttrycker hög tillit och förtroende för sin ledning. Ledningen upplevs ha stor 

kompetens inom verksamhetsområdet och kan ge det stöd i vardagsarbetet som efterfrågas. 

Flera av grupperna uppfattar Enhetschefen som en stor ”kunskapsbärare” som finns 

tillgänglig när behov uppstår.   

 

Organisation. 

 

 

 

 

Mottagningsgruppens ansvarar för alla ansökningar/anmälningar rörande barn och unga i 

Karlskoga kommun. Gruppen är därigenom ”ingången” till Barn och ungaenheten. På 

mottagningsgruppen arbetar 3 handläggare med stöd av 1:e socialsekreterare. Utöver 

ansökan och anmälan hanterar gruppen även yttranden.  

Det framkommer vid intervjuerna att handläggarna anser att de organisatoriska 

förutsättningarna är goda, samt bedömer att de har ett nära och gott samarbete med övriga 

grupper inom enheten barn och unga.  

 
2 Det finns även en gruppledare i Biståndsgruppen och en platschef i ungdomsgruppen som har en 
arbetsledande funktion. 

Enhetschef 

mottagningsenhet
en

Utredningsenhete
n

öppenvårdsgrupp
en

Barngruppen Boendegruppen Ungdomsgruppen
Familjehemsgrupp

en
Myndighetsgruppe

n 
Sateliten Gryningen

1:e 
socialsekreterare
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På utredningsgruppen arbetar 9 handläggare, men har vid granskningens genomförande en 

förstärkning på 2 årsarbetare.  

Utredningsgruppen ansvarar för att utreda behov av stöd och insatser inom såväl SoL som 

LVU. Utredningsgruppen tar emot sitt uppdrag från Mottagningsgruppen via 1:e 

socialsekreterare som fördelar uppdrag. Efter utredning skickas beslut vidare för 

verkställighet till bland annat Öppenvårdsgruppen och Biståndsgruppen.   

Handläggarna i utredningsgruppen ger vid intervjun en samstämmig bild av organisationens 

förmågor, styrkor och utmaningar. Gruppen känner stor tilltro till det arbete de utför och de 

organisatoriska förutsättningarna.  

Samarbetet med övriga delar i verksamheten beskrivs som mycket gott och respondenterna 

uppfattar att det finns en vilja till samarbete hos samtliga grupper på enheten.  

Inom Öppenvårdsgruppen arbetar tre handläggare och sju utförare av insatser. 

Gruppledaren fördelar nya ärenden en gång per vecka från utredningsgruppen, därefter 

kontaktas ansvarig utredare på utredningsgruppen för överlämningsmöte för att hantera 

kommande uppdrag.  

I Öppenvården hittar man en variation av insatser så som exempelvis samtal med föräldrar 

där det framkommit våld, familjestöd, föräldrastöd, KBT, Kontaktperson/kontakt familj, 

gruppverksamheter för barn m.m.  

I Biståndsgruppens barngrupp arbetar 3 barnhandläggare. De följer upp vården i de 

placeringar som görs i jour eller familjehem utifrån barnets perspektiv.  

Två Barnhandläggare och en utförare ger och följer upp stödet till barn som är placerade i 

familjehem och institutions placerade ungdomar. Uppföljning och stöd till ungdomar sker var 

6:e vecka, vid avvikelse eller drogpåverkan uteblir uppföljning.  

Ungdomsgruppen består av 7 personer som har uppdrag som behandlingsassistenter och 

leds av platschef. Uppdragen kommer från utredningsenheten. Ungdomsgruppen hanterar 

en målgrupp som har en omfattande och en utmanande problematik, där det finns en 

överhängande/hög risk för placering på HVB eller SIS. Gruppens arbete fokuserar också på 

att minska placeringens omfattning och trygga hemgång.  

Upplevelsen från ungdomsgruppen är att samverkan och stödet av olika kompetenser internt 

är en framgångsfaktor i arbetet. 

Vid intervjun med Ungdomsgruppen framförs att det finns ett ”insatsglapp” mellan 

Öppenvårdsgruppen och Ungdomsgruppen. Vissa målgruppers relativt omfattande behov av 

stöd kan inte tillgodoses via Öppenvårdens insatser, men är inte på en nivå så att de 

prioriteras hos ungdomsgruppen. 
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Tre handläggare rekryterar och utreder familjehem, kontaktfamiljer, jourhem samt handleder 

dessa. Gruppen hanterar rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer samt handhar även 

internationella adoptioner. Uppdragen kommer från utredningsgruppen.  

Familjehemsgruppen uppger att det har skett en viss förstärkning inom familjehem och 

jourhem eftersom det är en verksamhet som skall prioriteras. Vid samtal framkommer 

upplevelsen av att kontaktfamiljerna blir något eftersatta.  

Inom myndighetsgruppen arbetar tre personer med LSS handläggning. Gruppen leds av 

enhetens chef. Gruppen utreder, bedömer och beslutar om insatser enligt LSS. Att tillhöra 

barn och unga organisatoriskt har varit aktuellt i 5 år. Tidigare var man organiserad inom 

vård och omsorg. 

Satelliten är en öppen verksamhet. Arbetet på Satelliten ska vara förebyggande för barn och 

familjer i samverkan med Regionens primärvård samt den kommunala förskolan.  

Verksamheten vänder sig till barn och unga åldern 0–20 år men största målgruppen i 

dagsläget är barn i åldern 6–12 år. Inget biståndsbeslut krävs för insats på Satelliten och 

verksamheten är öppna för alla, vilket innebär att ingen dokumentation sker i samband med 

att insatser ges till individen. Insatserna är främst i form av samarbetssamtal och rådgivande 

samtal.  

RYMDEN – stöd vid psykisk ohälsa genom gruppsamtal. Återges i väldigt positiva ordalag 

som en uppskattad verksamhet.   

För spädbarn med anknytningssvårigheter. I föreliggande uppdrag har inga intervjuer 

genomförts med representanter för verksamheten. 

Som tidigare nämnts har kommunen valt att samla all barn- och ungdomsverksamhet i en 

enhet, såväl de myndighetsutövande verksamheterna som produktionsverksamhet. Eftersom 

organisationen är funktionsindelad och väldigt specialiserad krävs ett väl utvecklat 

samarbete grupperna i mellan. Vid intervjuerna uppfattas att det finns en tydlig samklang 

mellan verksamheter och grupper, likväl som mellan hierarkiska nivåer rörande vad som 

skall göras, hur och av vem.   

Det framkommer i granskningen att enhetens organisation är ett resultat av nuvarande 

lednings uppfattning av hur en organisation bör utformas för att bäst stödja verksamheten att 

uppnå goda resultat. Resultatet är en organisation som bygger på specialisering och tydligt 

avgränsade uppdrag för respektive grupp.  

Efter att ha intervjuat så gott som samtliga funktioner inom Barn- och ungaenheten så 

konstateras att den absoluta majoriteten av medarbetarna uppfattar att organisationen 

stödjer deras förutsättningar och möjligheter att göra ett professionellt arbete. Ensolution är 

av den uppfattningen att så tydligt specialiserade organisationer som den i Karlskoga oftast 

återfinns i större kommuner. Det är dock tydligt att organisationen i Karlskoga uppfattas som 

stödjande av medarbetarna och bidrar till att möjliggöra en hög och djup kompetens i 

verksamheten. 
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En fördel med en funktionsindelad och specialiserad organisation är att medarbetarna 

fokuserar på vissa moment/insatser och kan därigenom i högre grad bli ”specialister” inom 

sitt område. En utmaning kan vara att helhetssyn kring en brukare försvåras och 

suboptimerade arbetsprocesser skapas. Det senare om respektive grupp/funktion formar sitt 

arbete utan att reflektera runt hur andra gruppers arbete påverkas. 

Ensolution uppfattar dock inte att så varit fallet i Karlskoga. Det råder en tydlig samsyn 

grupper i mellan i vad respektive funktions ansvar är och när/i vilka lägen en grupp ansvarar 

för klinten/brukaren och när ansvaret övergår till en annan grupp.  

Förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens är central för alla 

socialtjänstverksamheter. Som nämnts bedöms Karlskogas barn och ungdomsverksamhet 

präglas av en hög kompetens, men om kommunen skulle drabbas av hög 

personalomsättning, kan så strikt avgränsade uppdrag (ansökan/anmälan hanteras bara av 

en grupps personal, utredningar av en annan, uppföljning av insatser av en tredje osv.) 

möjligen uppfattas som begränsande av potentiella kandidater rörande deras fortsatta 

utveckling. 

Ensolution bedömer att den befintliga organisations ändamålsenlighet är en effekt av 

nuvarande lednings arbete. Ledningen för verksamheten har skapat en samsyn bland alla 

grupper och medarbetare rörande hur arbetet skall utformas och hur processer och flöden 

skall se ut för att kvalitet skall uppstå i verksamhet och för klienter. Vi vill peka på att det finns 

en risk i att om ledningen för verksamheten lämnar organisationen, så kan det medföra att 

större oklarheter uppstår rörande de olika gruppernas interna ansvar och roller för barn och 

ungdomar i Karlskoga. 

I genomlysningen av Barn- och ungaenhetens organisation så framkommer att kommunen 

valt att placera den myndighetsutövande delen av funktionshinderomsorgen i Barn- och 

ungaenheten. Enheten ansvarar via Myndighetsgruppen även för LSS-handläggningen samt 

för SoL under 65 år (socialpsykiatri). Denna organisatoriska lösning bedöms vara ovanligt, 

och i intervjuer med handläggare så lyfts att de inte i första hand samarbetar med övriga 

grupper på enheten i sitt vardagsarbete. 

Vi uppfattar det som tveksamt om valet att placera LSS-handläggning i Barn- och 

ungaenheten på bästa sätt stödjer LSS-handläggarna i sitt arbete och utveckling. Det då 

resten av enhetens fokus är individ- och familjeomsorg riktad mot barn och ungdomar. Behov 

och utmaningar kopplat till funktionsnedsättningar är inte i fokus på enheten. Vid intervjuerna 

framkom att det uppfattades som svårt att säkra kännedom om förändringar på LSS-området 

eller om förändrade verksamheter/verksamhetsinriktningar. Det då dessa återfinns inom 

Vård- och omsorg och att information inte alltid når Myndighetsgruppen. Gruppens 

samarbetsbehov återfinns i första hand med enheter/grupper inom Vård och omsorg. 

Det finns inga dokumenterade uppdrag rörande socialtjänstens uppdrag mot barn och unga i 

Karlskoga kommun. Som tidigare nämnts finns ett antal rutinbeskrivningar rörande 

handläggning och mer specialiserade arbetsprocesser-/uppgifter inom den 

myndighetsutövande delen av organisationen. Trots det uppfattas de olika 

funktionerna/grupperna inom enheten ha en tydlig och samstämmig bild av vad som är 

enhetens och respektive grupps uppdrag och hur de olika grupperna skall samarbeta.  

Vid tillskapandet av organisationen så utgick verksamhetsledningen från en idé om hur 

kommunens uppdrag mot barn och ungdomar bör vara utformat och vad som ingår. Dessa 

tankar formade, som tidigare nämnts, organisationen. Samma tankar bedöms även prägla 
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utformningen av verksamheten och hur uppdraget mot medborgarna, såväl total, som i 

respektive grupp, skall bedrivas. Styrningen av verksamheten uppfattas därefter ha skett via 

dialog och möten funktioner i mellan och har resulterat i en praxis som växt fram över tid. 

Ensolultion bedömer att denna bild av uppdraget delas av grupperna och medarbetarna där. 

Man uppger att man har en tydlig bild av vad som skall göras och hur uppdraget förväntas 

skötas.  

Enhetschef och 1:e socialsekreterare har delegation på de flesta insatsbeslut. Samtliga 

handläggargrupper har uppgivit att de har regelbundna ärendedragningar där 1:e 

socialsekreterare deltar. Vid behov involveras även enhetschef i ärenden. 1:e 

socialsekreterare håller i överlämningar av ärenden mellan de olika grupperna. Såväl 

handläggningsprocessen som egenregiverksamheten vilar på evidensbaserad metodik3 

Organisationen har bl a genom detta skapat strukturer för styrning i det vardagliga arbetet. 

Vid intervjuerna lyfter flera av grupperna att ovanstående innebär att man har en bild av att 

verksamheten agerar enligt uppdrag – man vet vad man skall göra och man vet hur man 

skall göra det. 

Styrningen för LSS-handläggarna uppfattas avvikande jämfört övriga grupper på enheten. 

Handläggarna har delegation på så gott som samtliga insatser enligt LSS, med undantag för 

boende för barn och unga4 samt bostad med särskild service5 hos annan huvudman. Beslut 

om boende med särskild service i kommunens egna verksamheter har handläggarna 

delegation för. Det saknas en motsvarande 1:e socialsekreterarfunktion i 

Myndighetsgruppen. Det medför att det inte finns någon arbetsledande roll med djupare 

kompetens av myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. Enhetschef bistår enligt 

intervjuerna med kunskap och stöd i förvaltningsrättsliga frågor kopplat till 

myndighetsutövning. 

Handläggarna har via verksamhetssystemet tillgång till IBIC-anpassade utredningsmallar. 

Vidare genomförs ärendedragningar varje vecka samt att handläggarna har tillgång till digital 

informationstjänst för att följa rättspraxis via nya domar. Fördelning av ärenden sker 

handläggarna emellan, dvs det finns inte någon arbetsledande funktion som påverkar hur 

detta sker.  

En utmaning med ovanstående är att utanför enheten, dvs i förvaltningsledning, nämnd eller 

kommunledning, finns inte lika tydligt en bild av vad uppdraget är. 

Saknas en gemensam bild av vad uppdraget innebär som delas av såväl enhet som 

tjänstemannaledning och politisk ledning, finns en risk att skillnader uppstår vad gäller 

ambition/omfattning på verksamheten och finansiering av densamma.  

Med ovan sagt så görs dock bedömningen att styrningen av Barn- och ungaenheten i 

vardagsarbetet är välfungerande. De olika grupperna och funktionerna har en god bild av 

vad som är uppdraget, och vi bedömer att kompetens, arbetsprocesser och samarbetsformer 

utformats och efterlevs för att goda resultat skall skapas i det uppdrag och för de klienter 

enheten uppfattar sig ha ansvar för. Ensolution vill dock peka på att rådande situation (som 

uppfattas som positiv) bedöms vara starkt personberoende, och i avsaknad av 

dokumenterade ambitioner/mål, roll- och ansvarsbeskrivningar m.m så finns en risk att det 

förändras på ett oönskat sätt om vissa nyckelfunktioner skulle lämna kommunen. 

 
3 IBIC utreding, Signs of safty, riskbedömning FREDA m.m 
4 LSS kap 7 §9.8 
5 LSS kap 7 §9.9 
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Styrkan i organisationen finns chefers och medarbetares långa erfarenheter och kunskaper 

inom verksamhetsområdet. Många medarbetare beskriver att de har haft möjlighet att 

kompetensutvecklas i olika roller och funktioner, vilket har medfört att många arbetat kvar i 

organisationen under lång tid. Detta skapar en stabil kultur i organisationen. 

En organisation som har en gemensam och tydlig bild av vad uppdraget är samt hur roll och 

ansvarsfördelning, samarbetsformer och prioriteringar skall gå till, brukar oftast också vara 

resurseffektiv. Karlskogas kostnader för individ- och familjeomsorg understeg 2020 ”den 

förväntade kostnadsnivån” enligt dess standardkostnad med ca 22 mnkr.6 Standardkostnad 

är den förväntade kostnad en kommun skulle ha för verksamheten (i det här fallet IfO) om 

verksamheten bedrevs med en för riket genomsnittlig kostnadsnivå, hänsyn taget till den 

aktuella kommunens egna strukturella förutsättningar. Nationellt sätt så hade Karlskoga 

följaktligen låga kostnader för individ- och familjeomsorgen 2020. Barn och 

ungdomsverksamheten var dock den del av individ- och familjeomsorgen där denna skillnad 

var minst påtaglig. Kommunens kostnader för barn och unga landade, med denna jämförelse 

för ögonen, ungefär på den förväntade nivån.7 

 

I diagrammet ovan jämförs Karlskogas kostnader för barn och unga 0-19 år med 

genomsnittskostnaderna för alla de kommuner som genomför kostnad per brukare (KPB). 

Karlskoga bedöms ha något tyngre strukturella förutsättningar än KPB-snittet8 inom individ- 

och familjeomsorgsområdet. Diagrammet visar dels totala kostnader för Bou-vården per 

invånare 0-19 och och del kostnaderna för olika insatser redovisat på samma sätt. Det kan 

noteras att Karlskoga har tydligt högre kostnader för institutionsplaceringar (HvB/SiS) än 

 
6 Kolada ”nettokostnadsavvikelse IFO 2020” 
7 Avvikelsen mot standardkostnad förklaras främst av missbruksvården och 
försörjningsstödsverksamheten 
8 Referenskostnadskvot Karlskoga 104 och för KPB-snitt 91 
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andra, medan kostnaderna för handläggare (den nedersta gröna klossen) är lägre. För såväl 

öppenvårdsinsatser som familjehem har Karlskoga högre kostnader per invånare. 

Baserat på tidigare resonemang om att strukturella skillnader påverkar kostnadsnivån så bör 

nämnas att skillnaden mellan de totala kostnaderna per invånare i Karlskoga och 

genomsnittet troligen förklaras av struktur.  

Däremot kan skillnaden på en eller flera av de specifika insatserna vara för stor för att 

förklaras på samma sätt. Där spelar kommunens arbetssätt, prioriteringar eller andra 

påverkbara faktorer roll för att förklara kostnadsläget. Exempelvis är det nog inte enbart 

strukturella faktorer som förklarar skillnaden i kostnader för institutionsvård eller handläggare 

(förhandsbedömning och utredning). 

Ensolution uppfattar att barn- och ungdomsverksamheten kan sägas ha tydliggjort uppdrag 

chefer och handläggare i mellan. Det finns strukturer i såväl arbetsmetoder som samverkan 

mellan grupper för att organisationen skall nå önskade resultat. Delegationsordningen 

tydliggör att det är 1:e socialsekreterare eller enhetschef som fattar de beslut som får 

ekonomisk påverkan. Trots det nämnda så är verksamhetens kostnadsnivå inte låg i 

förhållande till vad som kan förväntas, utan ungefär genomsnittlig i riket.  

Inom LSS och övrig funktionshinderhandläggning saknas det mesta av det ovan nämnda. 

Handläggarna har ingen vardagsstyrning från ledningshåll samt de har delegation på så gott 

som samtliga beslut som får ekonomisk konsekvens. Ur ett uppdrags- och 

styrningsperspektiv bedöms denna grupp vara i störst behov av fokus inom Barn- och 

ungaenheten. 

Handläggares arbetssituation är en frågeställning som lyfts i många av de kommuner 

Ensolution är i kontakt med. Oftast framhålls att arbetsbelastningen på handläggarna är hög, 

och att den ökar över tid. Inte sällan återges bilder av en ohållbar arbetsbelastning, med 

psykosociala konsekvenser till följd.  

Vad som upplevs som belastande varierar mellan individer. En hög arbetsbelastning kan 

alltså sägas vara subjektiv, och det är svårt att objektivt värdera vad som är en lagom nivå. 

Hur kommunen har organiserat handläggningsprocessen, vilket stöd som finns i 

vardagsarbetet samt vilka verktyg som används påverkar också den enskilda handläggarens 

arbetssituation. I en organisation där handläggningsprocessen är tydligt definierad, där 

handläggarna enkelt kan få det stöd som de behöver i sitt arbete och där arbetsverktygen är 

utformade för att underlätta arbetet, kan en större ärendemängd säkert hanteras än om det 

det tidigare sagda saknas. Med detta sagt så kan ändå vissa nyckeltal ge en bild av ”vilket 

ungefärligt tryck” en myndighetsfunktion och resurserna där är satta att hantera. Ensolution 

har därför tittat på hur många ansökningar/anmälningar verksamheten hanterat i relation till 

antalet årsarbetare samt hur många utredningar och pågående insatser organisationen 

hanterat under 2020. Även i detta fall i relation till personalresurs. 

Vid uppdragets genomförande har den absoluta majoriteten av de intervjuade grupperna 

inom Barn och ungaenheten påtalat att man upplever sig ha en bra arbetssituation i sitt 

vardagsarbete. Några av de intervjuade grupperna har menat att de i och för sig uppfattar att 
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arbetsmängden är hög, men att man trots det har goda förutsättningar för att utföra ett 

kvalitativt arbete.  

Organisationens funktionsindelning uppfattas ge en tydlighet för medarbetarna vad gäller 

uppdrag och vad som skall åstadkommas. Handläggarna lyfter vidare att 1:e 

socialsekreterare och enhetschefens ledarskap, erfarenhet och kunskap tillsammans med 

kollegornas kompetens och samarbetsvilja är vad som möjliggör en god arbetsmiljö i 

samtliga grupper. Inom Barn och ungaenheten framförs, med väldigt få undantag, 

ovanstående positiva bild av arbetssituationen.  

I den myndighetsutövande delen av enheten så råder stor samsyn kring att 

Utredningsenheten är den grupp med högst arbetsbelastning, och detta påverkar flödet i hela 

organisationen. Handläggarna beskriver att ärendemängden ökat under året, men att de 

fortfarande uppfattar att de kan hantera situationen. Under 2021 har ytterligare 2,0 

handläggare tilldelats gruppen för att parera det ökade antalet ärenden. I intervjuer skattar 

handläggarna i utredningsgruppen att man i genomsnitt har ca 20 pågående utredningar per 

handläggare. Övriga grupper, Mottagningsgruppen, Biståndsgruppen och 

Familjehemsteamet uppvisar inte motsvarande belastning.  

Under 2020 genomförde Utredningsgruppen i Karlskoga kommun 677 utredningar. I 

verksamhetsstatistiken framgår att dessa utredningar genomförts av 11 unika handläggare. I 

genomsnitt har en handläggare ansvarat för 61 utredningar under 2020. I verkligheten har 

handläggarna inte ansvarat för samma mängd utredningar sinsemellan då vissa inte arbetat 

hela året, eller inte arbetar heltid.  I tabellen nedan framgår hur många av utredarna som 

återfinns i ett antal olika intervall (hur många utredningar som genomförts under året). 

 

Hälften av handläggarna (6 av 11) har haft ansvar för mer än 71 utredningar under 2020 och  

tre handläggare har ansvarat för/genomfört över 90 utredningar. Vid en granskning så 

framstår ovanstående som ett stort antal utredningar i förhållande till handläggningsresursen 

(antalet handläggare), och skulle kunna signalera att arbetssituationen i gruppen är 

ansträngd. 

Vid Ensolutions genomgång av verksamhetsstatistik noteras att flera av de utredningar som 

registrerats som aktuella under 2020 hade öppnats flera år tidigare. Av de 677 aktuella 

utredningarna så hade 60 st öppnats 2018 eller tidigare. Ytterligare 133 st hade öppnats 

under 2019. Vid diskussion med representanter för förvaltningsledningen så framkommer att 

organisationen tidigare öppnat utredning kring ett barn eller ungdom rörande en insats, 

beslutat om den aktuella insatsen, men medvetet låtit utredningen förbli öppen. När nya 

behov uppstått har nya beslut om insats fattats inom ramen för den öppna utredningen. 

Förfarandet är inte i enlighet med regelverket för myndighetsutredning och ledningen lyfter 

Antal utredningar per handläggare Alla utredningar

0-14 st utredningar 2

15-30 st utredningar

31-49 utredningar 2

50-70 utredningar 1

71-90 utredningar 3

91- 3

Totalsumma 11
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att de uppfattar att metoden inte längre används. Det konstateras dock att det 2020 

fortfarande fanns en mängd utredningar som varit ”öppna” under lång tid, ibland flera år. 

För att ytterligare få en bild av socialsekreterarnas arbetsbelastning har Ensolution tagit fram 

statistik på antal pågående utredningar vid två specifika datum under året. Detta bör ge en 

bild av vad en socialsekreterare har att hantera parallellt vid en given tidpunkt. 

 

Tabell 3 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/3 

 

Den 31 mars återfanns det 11 handläggare i gruppen som hade pågående utredningar. Det 

var 237 utredningar som var öppna det givna datumet. Givet att utredningarna fördelas lika 

mellan handläggarna (vilket inte är fallet), så ansvarade respektive handläggare för 22 st 

pågående utredningar parallellt. 

Tabell 4 Antal handläggare samt genomsnittligt antal utredningar per handläggare 31/10 

 

Den 31 oktober hade antalet öppna/pågående utredningar i gruppen ökat till 280. Det 

genomsnittliga antalet pågående utredningar per handläggare var 25 st. 

 

För att sätta Karlskogas arbetsbelastning i relation till andra så har nedanstående jämförelse 

gjorts. I materialet så ingår kostnaderna för alla handläggare (enbart de som ägnar sig åt 

myndighetsutövning) 0-19 år, oavsett grupptillhörighet.  

Tabell 5. Antal brukare 0-19 år per soc.sekr och soc.sekr kostnad per brukare 

 

Av tabellen ovan framgår att Karlskoga jämfört med flera kommuner har ett relativt högt antal 

brukare 0–19 år per årsarbetande socialarbetare.  I Karlskoga går det 33 brukare 0-19 år per 

Pågånde utredningar 31/3 Totalt antal utredningar

Antal handläggare som har pågånde utredningar 31/3 11

Antal pågående utredningar per 31/3 2020 237

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/3 2022 22

Pågånde utredningar 31/10 Totalt antal utredningar

Antal handläggare som har pågånde utredningar 31/10 11

Antal pågående utredningar per 31/10 2020 280

Genomsnitt antal utredningar per handläggare 31/10 2020 25

Karlskoga 2020
Kungsbacka 

2019
Härryda  2019 Haninge 2019 Järfälla   2019

Strängnäs 

2019
Mölndal  2019

Antal brukare 0-19 år per ÅA 33 18 37 31 25 39 30

Soc.sek. kostnader per brukare 0-19 år 14 782 kr 36 636 kr 17 795 kr 21 186 kr 27 109 kr 16 084 kr 24 930 kr

Soc.sek. kostnader per brukare 0-19 år exkl. admin 13 182 kr 32 607 kr 16 022 kr 19 334 kr 24 461 kr 15 400 kr 20 252 kr
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årsarbetare. I materialet är det bara Strängnäs och Härryda som har fler brukare per 

årsarbetare.   

Utifrån ovanstående så har följaktligen Karlskoga drygt 13 000 kr i kostnaderna för 

socialsekreterare per brukare för målgruppen barn och unga (0-19 år). Karlskogas kostnader 

är i detta sammanhang de lägsta i jämförelsen. 

Ovanstående signalerar (antal ärende per handläggare och socialsekreterarkostnad per 

brukare) att ärendemängd är hög i jämförelse med andra kommuner. Den uppfattning som 

flera av de intervjuade grupperna gav uttryck för, dvs att Utredningsgruppen har en hög 

belastning, verifieras av den tillgängliga statistiken.  

Biståndsgruppen är den enhet i Karlskoga kommun som huvudsakligen ansvarar för att följa 

upp pågående insatser efter utredning och beslut om insats fattas. Vid intervjuerna 

framkommer att medarbetarna i allt väsentligt uppfattar arbetssituationen i organisationen 

som bra och arbetsbelastningen som rimlig. Ingen av de intervjuade signalerar att det saknas 

förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete. Inte heller i Biståndsgruppen fördelar sig 

insatserna jämt mellan handläggarna, men för att försöka åskådliggöra ”trycket” på gruppen 

har motsvarande nyckeltal som för Utredningsgruppen tagits fram avseende insatser i 

relation till bemanning.  

Ensolution har granskat, via kommunens verksamhetsstatistik, hur många insatser som var 

aktuella i Biståndsgruppen under 2020. Det konstateras att totalt hanterade gruppen 738 

olika insatser under året. Insatserna avser allt från provsvar vid alkohol och drogkontroll till 

pågående LVU-placeringar. 

För att få en bild av arbetssituation vid ett givet tillfälle kontrollerades hur många parallella 

insatser som var aktuelle vid två givna datum – 31mars och 31 oktober. Gruppen hanterade 

476 pågående insatser vid det första kontrolldatumet, vilket hade ökat till 506 den 31:a 

oktober. 

I verksamhetsstatistiken återfinns 15 olika handläggare som har registrerats för minst en 

insats, 8 av dessa har registrerats för mellan 1 och 28 insatser under hela 2020. Det kan 

antas det är handläggare som inte arbetat mer än en mindre del av året, eller kanske varit 

vikarier/konsulter under kortare tid. Övriga 7 handläggare har ansvarat för mellan 38 och 86 

insatser totalt under året. I statistiken framgår dock inte vilken form av insatser som avses för 

de olika handläggarna. 

Ensolultion har även granskat ärendemängden i Mottagningsgruppen. Det framgår av 

verksamhetsstatistiken att gruppen hanterade 1483 ärenden fördelade enligt tabellen nedan 

under 2020. 

 

 

 

 

 

Antal hanterade ärenden (aktualiseringar) mottagningsgruppen 2020 Antal ärenden

Anmälan barn o unga 1386

Ansökan barn o unga 63

Begäran om yttrande 34

Totalsumma 1483
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Fördelat på antal aktualiseringar per handläggare under året går följande att utläsa. 

 

I Mottagninsgruppen fanns det fyra olika handläggare som har registrerade aktualiseringar 

under 2020. En handläggare har tydligt färre aktualiseringar registrerade än övriga tre, vilket 

skulle kunna signalera att denne enbart varit i tjänst under en kortare period av året. Antalet 

aktualiseringar per handläggare innebär att var och en av de övriga tre handläggarna i 

genomsnitt skulle ha mellan 1 och 3 nya aktualiseringar per arbetsdag9 Det framkommer 

dock vid intervjuerna att ett och samma barn/ungdom kan vara föremål för flera 

orosanmälningar vid samma tillfälle – då flera olika personer/aktörer kan anmäla samma 

situation/problembild. 

Handläggarna informerar vid intervjutillfället om att de uppfattar ärendemängden som 

hanterbar och att de klarar att alla aktualiseringar hanteras inom den stipulerade tiden, 14 

dagar. 

I uppdraget har även arbetssituationen för den icke myndighetsutövande delen av 

organisationen (Barn- och ungaenheten) betraktats. Vid intervjuerna lyfter främst 

Ungdomsgruppens representanter att de uppfattar att ”trycket ökat” det senaste året. Tanken 

med verksamheter är att insatsen skall förbehållas ett fåtal ungdomar och att gruppen inte 

parallellt bör ha fler än 8 – 10 stycken, för att arbetssättet skall kunna följas med nuvarande 

dimensionering. På senare tid uppfattar gruppen att efterfrågan på insatser från 

Ungdomsgruppen ökar och det beskrivs som svårt att ta in fler ungdomar parallellt, och 

samtidigt kunna arbeta lika intensivt med var och en. 

Det är ingen av grupperna som uttryckt att rådande arbetssituation är ohållbar. Det beskrivs 

att Öppenvården har fått en utökning det/de senaste åren, vilket gjort att man kan arbeta mer 

fokuserat och intensivt med enskilda barn/ungdomar. Det har även inneburit att 

verksamheten kunnat utveckla nya metoder som uppfattas ha höjt kvaliteten för klienterna. 

Det lyfts parallellt att kulturen i organisationen är positiv och stöttande, och att man hjälps åt 

mellan grupper om det verkar behövas för att underlätta för varandra. Grupperna ger en i 

huvudsak samstämmig bild kring formerna för hur ärenden och uppdrag skall gå till. Det finns 

tydliga ansvar och tillvägagångssätt för hur uppdrag skall hanteras, hur överlämning skall ske 

samt hur handläggaren skall hållas involverad m.m. Flera av de intervjuade grupperna har 

dock pekat på samarbetet med regionens barn- och ungdomspsykiatri som ett tydligt 

utvecklingsområde. Flera av grupperna menar att bristerna där inverkar negativt på 

verksamheten och barn- och ungdomars möjligheter i Karlskoga. 

Socialsekreterares arbetsbelastning och arbetssituation är ofta ett centralt ämne i de flesta 

kommuner. Vanligen uppfattar såväl handläggare, som chefer och fackliga företrädare att 

 
9 Räknat på att ett arbetsår innehåller 220 dagar 

Socialsekreterare mottagningsgruppen 2020 Antal ärenden 2020

Handläggare 1 454

Handläggare 2 419

Handläggare 3 570

Handläggare 4 40

Totalsumma 1483
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yrkesgruppen har en näst intill ohållbar situation. Trycket på socialtjänsten i Sverige upplevs 

av många ha ökat vilket, Ensolution kan verifiera det så till vida att bland de kommuner som 

genomför kostnad per brukare (KPB) så syns en tydlig ökning av antalet aktualiseringar, 

utredningar och brukare i vårt material de senaste två åren.  

Karlskoga kommun har inte genomfört något KPB-projekt sedan 2015, vilket medför att vi 

inte har underlag från de senaste åren att jämföra med. Vi kan dock konstatera att antalet 

aktualiseringar (1483 st) och antalet genomförda utredningar (758 st) under 2020 inte 

uppfattas som lågt jämfört med andra kommuner. Med detta sagt så har Barn- och 

ungaenheten genomgående uppfattats beskriva en situation där medarbetarna uppger att de 

har goda arbetsförhållanden. Ingen av de intervjuade grupperna har lyft att deras situation 

eller belastning är ohållbar. Flera av grupperna menar att de har goda förutsättningar att göra 

ett bra och professionellt arbete med alla klienter. Det finns grupper som objektivt sätt (antal 

ärenden) borde uppleva ett stort tryck, men situationen beskrivs inte som värre av 

respondenterna än att trycket ”går att hantera”  

 

Relativt tidigt i arbetet lyfte så gott som samtliga av de intervjuade grupperna inom Barn- och 

ungaenheten att det var Utredningsgruppens arbetssituation som uppfattades som mest 

utmanande. Jämförs deras arbetsbelastning uttryckt i antal utredningar per handläggare så 

ligger gruppen högt i förhållande till vad Ensolution vanligen finner i andra kommuner. Den 

sista oktober 2020 hade gruppens handläggare i genomsnitt 25 öppna utredningar att 

hantera. I flera andra uppdrag där denna fråga granskats har chefer i verksamheten ansett 

att mellan 12-15 parallella utredningar är ungefär vad en handläggare bör kunna hantera. 

I de nyckeltal som speglar socialsekreterarkostnad per brukare och antalet brukare 0-19 år 

per handläggare så stärks bilden av att Karlskoga har en effektiv myndighetsfunktion inom 

barn- och ungaområdet. Karlskogas socialsekreterarkostnad per brukar är lägst bland de 

jämförda kommunerna. 

Vad som upplevs som en för hög arbetsbelastning är olika människor i mellan. Hur 

organisation och arbete organiseras påverkar också upplevelsen. I Karlskoga har det 

genomgående uppfattas som att medarbetarna inom Barn- och ungaenheten har en tydlig 

bild av gruppens och individen uppdrag och roll. Det finns en tydlig och respekterad 

arbetsledning i vardagen som beskrivs kunna guida och vägleda vid svåra situationer eller 

överväganden. Medarbetarna har en hög och specialiserad kompetens och många har 

funnits i Karlskoga under lång tid. Sammantaget ger det att organisationen i högre grad än 

vad som återfinns på många håll, har lyckats hantera en större mängd ärenden per 

medarbetare. Ensolution vill dock peka på att den föreliggande ärendemängden per 

handläggare inte bedöms vara långsiktigt hållbar. Det finns en risk kopplad till 

ärendemängden för såväl medarbetare som klienter. Det stora antalet ärenden per 

handläggare kan leda till att misstag sker, eller att arbetsmiljön blir för betungade för enskilda 

handläggare. Karlskoga bör överväga att anpassa  

Avgörande för att man lyckats så väl inom barn och unga är att det finns en lång erfarenhet 

och lojalitet hos medarbetare och chefer i organisationen. Flera medarbetare har vid samtal 

uppgett att det haft möjligheten att göra sin egen individuella kompetensutveckling under 

åren i Karlskoga och detta har medfört att man valt att arbeta kvar och bidragit till att utveckla 

och utvecklas inom organisationen. 

Dokumentation kring uppdrag och ansvar behöver utvecklas på enheten för att skapa en 

gemensam syn och förväntan som inte bara hanterar det interna arbetet utan att det blir 

tydligt för politisk ledning och andra huvudmän.  
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En reflektion är att man har rätt likriktad kompetens inom vissa delar av organisationen och 

givetvis är rätt kompetens och rätt funktion oerhört viktigt för att skapa högre effekter i 

organisationen. Men vinsten av att blanda upp med andra kompetenser kan skapa fler 

dimensioner och ytterligare högre effekter. Att arbeta i blandade team kan skapa 

synergieffekter som man inte trodde var möjligt. Ex juristkompetens, IT kompetens, ekonomi 

kompetens som kan ge stöd i verksamheten. Uppdraget som socialsekreterare/ socionom 

har många förmågor men är inte bäst på allt. 

Vuxenverksamheten inom individ- och familjeomsorgen samt kommunens 

arbetsmarknadsinsatser samlades i en gemensam organisation, med en gemensam ledning 

under 2020 (?). Tidigare var organisationen uppdelad i en vuxenenhet (missbruk, 

försörjningsstöd m.m) och en arbetsmarknadsenhet. Under 2018 och 2019 upplevde 

kommunen att dåvarande organisatoriska uppdelning inte underlättade för framtida 

kompetensförsörjning. Det fanns även utvecklingspotential i samverkan mellan främst 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsverksamheten. Den samlade enheten är 

funktionsindelad och leds gemensamt av två enhetschefer. Tanken bakom enhetens 

organisering är att medarbetarna skall kunna utveckla sin profession genom specialisering, 

och därigenom bli bättre i yrket. Det finns en tanke om att det skall finnas en tydlig kedja i 

organisationen, där olika funktioner tar vid och hanterar sina uppgifter. På det sättet kan 

bästa kvaliteten för individen uppnås.  

 

 

 

 

 

. 

 

Mottagningsgruppens 4,0 handläggare hanterar 6 månaders handläggning samt gör nya- 

och ombedömningar. Gruppen aktualiserar utredningssamtal, kartläggningssamtal, utreder 

och bedömer. De har ett nära samarbete med arbetscoacherna i sitt arbete för att klienten 

direkt skall komma i kompetenshöjande åtgärder.  Enhetschef är beslutsfattare och 

målsättning är att alla skall ut i praktik.  

2 enhetschefer

Mottagningsgruppen Genomförandegruppen Coaching gruppen
Gruppen för vilande 

handläggning
Vuxenteamet Tellus

GPS – Gruppen för stöd  
och placering  i socialt 

företagande.

2 biträdande 
enhetschefer
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I Genomförandegruppen finns fem handläggare/ socialsekreterare. Gruppen får sina ärenden 

genom fördelning från mottagningsgruppen. Gruppens socialsekreterare har huvudansvaret 

för klientens planering för att närma sig en egen försörjning. Gruppen är i sin tur 

funktionsindelad, ex missbruk, sjukskrivna, långtidsarbetslösa 

I Coachinggruppen återfinns tre arbetscoacher inriktning ekonomiskt bistånd och tre inom 

arbetsmarknad. Målgruppen för arbetscoacher är de personer som sökt försörjningsstöd och 

står närmast arbetsmarknaden. Arbetscoachen skall stödja personer till en egen försörjning.  

I Gruppen för vilande handläggning finns två handläggare samt en boendesamordnare. 

Gruppens uppdrag är att stödja klienter som redan har färdiga, långsiktiga och fortgående 

handlingsplaner. Uppföljningen sker inte lika ofta eftersom ärendena och stödets omfattning 

”rullar” på när orsaken är väl känd och inte påverkbart.  

Bosamordnare hanterar bl a. kontraktsskrivning, uppföljning, omprövning samt tillsyn av alla 

sociala kontrakt.  

I vuxenteamet arbetar 2 socialsekreterare. De handlägger och utreder anmälningar och fattar 

beslut om insatser enligt SoL och LVM. I gruppen ligger även ansvaret att följa upp beslutade 

insatser.  

Tellus är kommunens egen öppenvårdsverksamhet. Här arbetar tre drogterapeuter, en  

socialrådgivare, en behandlingsassistent,  0.5 undersköterska och 0,5 KBT terapeut. 

Verksamheten bedriver bl a. 12 stegsinriktad beroendebehandling.  

Inom GPS bedrivs en rad verksamheter och för att utöka utbudet och variationer av 

verksamheter samarbetar GPS med sociala företag och föreningar. GPS samarbetar med 

bland annat socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, föreningen Funkis och 

kommunens olika förvaltningar för att stödja människor att så snabbt som möjligt komma ut i 

egenförsörjning. 
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Enheten för biståndsbedömning består av enhetschef, 8 biståndshandläggare, två 

avgiftshandläggare samt en halvtid boendesamordnare och återfinns inom området för 

Hemvård. Denne leder området tillsammans med 11 enhetschefer. Inom enheten handlägger 

och bedöms insatser utifrån socialtjänstlagen till personer över 65 år inom äldreomsorgens 

olika verksamhetsområden. Samtliga handläggare hanterar alla typer av ärenden inom hela 

kommunen, man har inte gjort någon uppdelning eller fördelning av specialist områden.  

 

 

Även organiseringen av vuxen- och arbetsmarknadsinsatser i Karlskoga kommun är 

funktionsindelad och bygger på en specialiseringstanke. Cheferna i organisationen lyfter att 

organisationen relativt nyligen har realiserats (september 2020) och att förändringen upplevs 

som påfrestande för delar av medarbetarna i organisationen. Den nya organisationen har 

inte kommit på plats full ut ännu och arbetet med att sätta organisationens alla delar kvarstår 

att implementera. Ledningssystem är på gång men mycket arbete är under uppbyggnad med 

anledning av den förändradade organisationen. Det finns framtagna riktlinjer för 

handläggning inom ekonomiskt bistånd, men i övrigt saknas denna form av styrdokument. 

Vid intervjuerna framkommer dock att det finns en tydlig samsyn kring hur de olika grupperna 

i organisationen är tänkta att samarbeta kring klienter och uppdrag. Det framhålls från flera 

grupper att ledningsstödet (enhetschefer och 1:e socialsekreterare) är tillräckligt samt att det 

finns tillgängliga och kan medverka i vardagsarbetet.  

Flera av de intervjuade ledningsfunktionerna pekar på den skillnad i kultur som präglar 

enheten. Vid sammanslagningen av tidigare Arbetsmarknadsenhet och Vuxenenhet så 

sammanfördes två kulturer/synsätt som sinsemellan skiljde sig åt. Den tidigare 

Vuxenenheten uppfattas från ledningshåll ha präglas av ett mer formellt/lagstyrt synsätt på 

uppdrag och insatser, medan kulturen i arbetsmarknadsverksamheten beskrivs varit mer 

entreprenöriell. Att förena dessa perspektiv uppfattas vara utmanande. 

I ledingen har dessa kulturskillnader processats och Ensolution har intrycket att 

enhetsledningen idag har en gemensam bild av vilket synssätt/kultur som skall prägla 

organisationen och dess arbete, men att denna gemensamma bild ännu inte fullt ut präglar 

gruppernas synsätt. 

Organisationen är som ovan nämnts ny och enhetsledningen arbetar fortlöpande med hur 

man kan organisera, utveckla och förbättra verksamheten ytterligare. Det finns en ambition 

att arbeta mer med verksamhetsutveckling.  

Det organisatoriska valet, dvs att samordna socialtjänstens verksamhet riktad mot vuxna 

med kommunens arbetsmarknadsverksamhet känns logiskt. Att i organisationsvalet prioritera 

specialisering genom en tydlig funktionsindelning bedöms inte heller som negativt. För att en 

sådan organisation skall fungera ändamålsenligt är det dock av vikt att organisationens 

Enhetschef 

Biståndshandläggare Avgiftshandläggare boendesamordnare
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samtliga delar har en gemensam syn på vad som är verksamhetens uppdrag, hur roll och 

ansvarsfördelningen mellan grupper skall se ut samt hur samarbete och flöden mellan 

organisationens delar skall gå till. Ensolution uppfattar att vad gäller enhetens ledning så 

finns denna gemensamma bild, men att det kvarstår arbete i vissa av grupperna för att hela 

organisationen skall ha samsyn kring uppdrag, arbetssätt etc. Ett visst fokus bör bl a läggas 

på försörjningsstödshandläggningen i detta sammanhang. 

Enheten för biståndsbedömning skiljer sig dock från den ovan beskrivna 

organisationen/verksamheten. Myndighetsutövningen inom äldreomsorgen är organisatoriskt 

placerad tillsammans med hemvårdens utförarverksamhet. Enheten har lite gemensamt med 

övriga enheter inom verksamhetsområdet vad gäller dess uppdrag och ansvar. Såväl 

enhetschef som handläggare lyfter i intervjuerna att den organisatoriska placeringen 

uppfattas som försvårande. Då enheten även varit föremål för hög chefsomsättning så bidrar 

organisationsvalet till att metod- och utvecklingsarbete upplevs vara eftersatt. Vid 

chefsfrånvaro har verksamhetsområdet haft svårt att tillhandahålla relevant ledningsstöd 

inom handläggningsområdet. I avsaknad därav har fokus blivit att hantera den löpande 

verksamheten/handläggningen. 

Det saknas, som tidigare nämnts, formellt beslutade dokumenterade uppdrag för 

verksamheten inom såväl Kompetensförsörjningsenheten som Enheten för 

biståndsbedömning. Ensolution uppfattar, detta till trots, att ledningen i viss utsträckning 

påverkar och styr myndighetsutövningen i organisationen. Det finns dock behov av fortsatt 

fokus på detta, då främst avseende myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsområdet. 

Vid intervjuerna framkommer dock att inom Kompetensförsörjningsenheten finns en tydlig 

och gemensam bild hos områdeschef och enhetsledning avseende vad som är enhetens och 

de olika gruppernas uppdrag. I vilken utsträckning enhetsledningens bild av uppdraget 

överensstämmer med förvaltningsledningens och den politiska ledningens bild av enhetens 

uppdrag, är inte klarlagt. Kompetensförsörjningsenheten är nyligen inrättad och arbetet med 

att forma och skapa en samsyn mellan organisationens olika delar pågår. Det finns 

kvarstående skillnader i synsätt mellan de olika grupperna avseende vad som är 

kommunens åtagande, främst i samband med att vuxna medborgare i kommunen har behov 

av stöd för att nå egen försörjning.  

Ledningsorganisationen på Kompetensförsörjningsenheten uppfattas ha förmågan att i hög 

grad påverka och styra verksamheten. Det finns separata dokumenterade rutiner för flera av 

de arbetsprocesser som utförs samt att inom försörjningsstödsområdet återfinns även 

riktlinjer. Via delegationsordningen så säkerställs att ledningsfunktionerna har beslutanderätt 

för de insatser som har en ekonomisk påverkan på verksamheten. Enheten har skapat 

arbetsprocesser med inbyggda strukturer för att säkra likabedömning, bl.a. via 

ärendedragningar med ledingsnärvaro. Summerat kan sägas att trots avsaknad av 

dokumenterade uppdrag, så uppfattas verksamheten inom Komptensförsörjningsenheten i 

relativt hög utsträckning påverkas och utformas i enlighet med enhetsledningens bild. Dvs, 

den upplevs inte vara helt utan styrning från ledningshåll. 

Ensolution vill däremot peka på situationen inom Biståndsenheten. Enheten har, enligt de 

intervjuade handläggarna under lång tid saknat vardagsnära arbetsledning. Vid uppdragets 

genomförande hade enhetschefen varit anställd i tre månader. Såväl enhetschef som 
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handläggare lyfter att enheten präglas av otydlighet. Det finns inga formellt beslutade 

riktlinjer för biståndsbedömning. Det finns inte heller tydliga strukturer för hur 

handläggningsprocess skall utformas. Handläggarna har full delegation, dvs de har 

organisationens mandat att besluta om samtliga insatser.  

Enheten saknar ledingsövervakad ärendefördelning, och handläggarna lyfter att 

arbetssituationen medför att man ”inte hinner med”. Det framförs att avslagsbeslut inte sker, 

då detta skulle kräva för stor insats. Enheten bedöms vara den del av organisationen där 

verksamheten i lägst utsträckning påverkas av ledningsfunktion. Effekterna av det bedöms 

vara negativa för såväl personalens arbetsmiljö som för rättssäkerhet/kvalitet och ekonomi.10 

 

Det framkommer att det är olika upplevelser i de olika arbetsgrupperna gällande det 

samordnade ledarskapet hos chefer. För vissa är upplevelsen av flera chefer en styrka 

medan andra upplever det otydligt och att budskapen varierar och skiftar. För de 

arbetsgrupper som har en kontinuitet och längre erfarenhet av sitt arbete genomsyras 

organisationen av trygghet och tillit. I de arbetsgrupper som har fler nya medarbetare med 

ringa erfarenhet krävs ett tydligare chefsstöd som är operativt deltagande i vardagsarbetet. 

Det medför annars lätt att informellt ledarskap gror och skapar ett misstroende mot ledning 

då man inte når varandra i en dialog då förväntningar och krav inte överensstämmer med 

varandra (medarbetare och ledning). De biträdande enhetschef på enheten har 

personalansvar utan verksamhets- och ekonomiansvar och inte en del i ledningsgruppen.  

Ärendemängden uppges ha minskat inom ekonomiskt bistånd den senaste tiden. Däremot 

beskrivs en ökad komplexitet i ärenden vilket medför större utmaningar för handläggarna, 

främst gällande att hitta rätt insatser.  

Ensolution har granskat hur många vuxenutredningar som genomförts under 2020. Den 

absoluta majoriteten av utredningarna har genomförts av handläggare i Vuxengruppen, men 

ett fåtal utredningar är registrerade på handläggare i Familjehemsgruppen och 

Utredningsgruppen från Barn- och ungaenheten.  

 

Antalet vuxenutredningar under 2020 är tydligt lägre än inom barn- och ungdomsområdet 

(758). Även inom vuxenområdet återfinns utredningar som påbörjats före 2020. Några av 

dessa kan ha avslutats i början av 2020 

De handläggare som hanterat flest utredningar har ansvarat för 47 respektive 61 separata 

utredningar under den aktuella perioden, vilket uppfattas som ett relativt högt antal 

utredningar per handläggare i jämförelse med andra. Granskas antalet öppna utredningar 

 
10 Den ekonomiska effekten är mest troligt en ostyrd volym insatser. Är biståndsbedömningen inte 
styrd (ambition i form av riktlinjer och mål) av organisationens ledningsfunktion, finns stor risk att den 
totala volymen insatser som beviljas är högre än önskat. Detta leder till högre verksamhetskostnader. 

Utredningar per handläggare Utredningar påbörjade innan 2020 Utredningar påbörjade 2020 Totalsumma

Handläggare 1 1 1

Handläggare 2 1 1

Handläggare 3 7 40 47

Handläggare 4 5 11 16

Handläggare 5 1 1

Handläggare 6 8 53 61

Totalsumma 21 106 127
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per handläggare vid ett givet datum (31/3 och 31/10) så visar det sig att de två handläggare 

som har flest utredningar hade fyra respektive fem öppna utredningar den sista mars, vilket 

hade ökat till sju respektive åtta per den sista oktober. 

Vad gäller ärendemängden för såväl försörjningsstödshandläggarna som för 

biståndshandläggarna så har Ensolution inte tillgång till motsvarande statistik. 

Som tidigare nämnts så påverkas arbetssituation och arbetsbelastning inte enbart av antal 

ärenden/utredningar. Hur organisationen har tydliggjort uppdrag och arbetsprocesser, hur 

tydlig roll och ansvarsfördelning som finns samt vilka arbetsverktyg och vilket ledningsstöd 

som erhålls spelar i hög grad in. Den bild som framträder signalerar att den upplevda 

situationen skiljer mellan grupperna och enheterna. Det tydligaste behovet av fokus återfinns 

dock hos Biståndsenheten. Såväl handläggare som enhetschef uppfattar att arbetssituation 

och arbetsmiljö som ansträngd. Biståndshandläggare beskriver att mandaten i 

handläggningen är otydlig i dagsläget.  

Tidigare hade gruppen en annan organisatorisk tillhörighet och känslan av att det fanns 

respekt för myndighetens uppdrag. Gruppen framför att arbetsbelastningen är hög och att 

ärenden hamnar ”mellan stolarna”. Inom boendeprocessen beskrivs det finnas stora 

oklarheter om mandat vid fördelning av boendeplatser samt prioritering av insatsen. 

Biståndshandläggarna uppger vidare att intentionen är att finnas tillgänglig och bevilja 

ytterligare insatser när behov uppstår. Man upplever däremot att det saknas tid och utrymme 

för uppföljning. Det framförs att avslag inte sker på grund av den upplevda 

arbetsbelastningen. Gruppen beskriver vid intervjuerna att det inte finns tid, utrymme och ork 

för arbete med förbättringsåtgärder.  

Det finns en historik i gruppen med hög sjukfrånvaro, vilket har medfört att väsentlig tid från 

chef åtgått till att lösa personalbemanning och rehabilitering enskilda biståndshandläggare.  

Det är svårt att göra en alltför omfattande reflektion runt arbetsmängd och arbetssituation 

under en pågående verksamhetsförändring, där organisationen arbetar med att skapa 

nyordning. Det är dock av vikt att följa upp arbetsmiljön systematiskt vid ett förändringsarbete 

så att svårigheter direkt kan fångas upp och åtgärdas. Det är naturligt för en arbetsgrupp att 

ha ledaren och relationer i centrum när förändringar påbörjas och nya arbetsgrupper ska 

samordna sig. Det kommer att uppstå opposition och konflikter innan det är möjligt att gå 

vidare mot tillit och struktur och skapa ett produktivt arbete. Detta blir också tydligt i skillnader 

mellan vart de olika arbetsgrupperna befinner sig i sin förändringsresa. 

Biståndsenheten är den enhet där det tydligast finns utmaningar och förbättringsmöjligheter. 

Att en grupp har en hög sjukfrånvaro över tid är en indikator på att det finns 

förbättringsutrymme att organisera arbetet annorlunda såväl inom gruppen som i samarbetet 

med andra interna och externa verksamheter. Enheten präglas av att vardagsnära ledning 

saknats över tid. Orsakerna till detta kan skilja, men det har lett till att biståndshandläggarna 

återkommande själva gjort prioriteringar för att utföra sitt uppdrag. Det kan vara av vikt att 

tydliggöra enhetschefens roll och mandat och vad det innebär att vara chef i 

socialförvaltningen i Karlskoga. Den organisatoriska placeringen gynnar inte 

myndighetsarbetet. Chefsrollen upplevs bli ensam i sitt uppdrag i nuvarande organisation, 

vilket också bedöms påverka arbetssituationen i gruppen.  
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Det är via handläggningsprocessen kommunens myndighetsutövning inom 

socialtjänstområdet uppstår. Nästan alla kostnader en kommun har inom Socialtjänstens 

olika verksamhetsområden uppstår genom biståndsbeslut. Av den anledningen är 

myndighetsprocessen och styrning av densamma central för att påverka verksamheternas 

kostnadsnivå. I inledningen av denna rapport redogörs för vad som normalt krävs för att en 

kommun skall kunna styra sin myndighetsutövande funktion.  

I uppdraget har Ensolution åtagit sig att värdera ändamålsenligheten i två separata enheter, i 

föreliggande fall har Barn- och ungdomshandläggningen samt biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen fokuserats. 

Utöver en önskan om att kunna påverka kostnadsutvecklingen i verksamheten är styrning av 

myndighets-/handläggningsprocessen viktig då det omgärdas av ett flertal regler. En 

kommuns myndighetsutövande funktion måste säkerställa att utredningar och beslut i 

individärenden är rättssäkra och följer den formalia lagstiftning och regelverk stipulerar. 

Medborgare skall garanteras lika behandling, transparens, delaktighet och förutsägbarhet vid 

myndighetsutövning. Kommunen behöver alltså tydliggöra för såväl handläggare som 

klienter/brukare och andra intressenter hur myndighetsutövningen skall genomföras och hur 

tolkning av rätt till kommunala insatser går till i den egna organisationen.  

 

Generellt så finns styrdokument för myndighetsutövning i vissa delar av de granskade 

verksamheterna i Karlskogas kommun. Avsaknad av denna sorts styrdokument medför att 

tolkningen av vad lagstiftningen innebär för olika medborgarbehov i stället överlåts åt 

avdelning, arbetsgrupp eller ibland den enskilda handläggaren. Vid intervjuerna svarar flera 

av respondenterna vid såväl Barn- och ungaenheten som Biståndsenheten att de bedömer 

att det finns en gemensam bedömningsnivå/ambitionsnivå i gruppen – men att den ”växt 

fram” kollegor i mellan. I vilken utsträckning den delas av förvaltningsledning eller nämnd är 

däremot oklart. 

För vård- och omsorgsverksamheten finns dock ett arbetsmaterial framtaget ”Handläggning 

av insatser inom vård- och omsorg”. Dokumentet har dock inte fastställts av Socialnämnden 

vilket innebär att det inte är formellt giltigt. 

En myndighetsutövande organisation har ett ansvar att försäkra sig om att handläggningen 

av ärenden och bedömning av behov genomförs på ett likartat sätt, oavsett vilken 

handläggare som gör bedömning/fattar beslut. För att säkerställa att så är fallet bör 

organisationen i sin arbetsprocess (handläggningsprocessen) försäkra sig om att det finns 

strukturer, moment eller aktiviteter som säkerställer samsyn handläggare i mellan. Exempel 

på sådant kan vara särskilda verktyg, tex utredningsmallar som stödjer den enskilda 

handläggaren att fokusera på specifika områden/behov, gemensamma utbildningar, 

ärendedragningar där handläggare gemensamt får resonera kring enskilda behov, 

granskning av varandras ärenden/utredningar etc. 

Vid intervjuerna framkommer att Barn- och unga enheten har veckovisa ärendedragningar 

där alla socialsekreterare samt enhetschef/ 1:e socialsekreterare deltar. 



 

32 ©
 E

n
s
o
lu

ti
o

n
 A

B
 2

0
1

9
 

Delegationsordningen lyfts också som garant för att rättssäkerheten i myndighetsutövningen 

garanteras. Med undantag för socialsekreterarna på Mottagningsenheten som har delegation 

på att fatta beslut om att inleda utredning, så återfinns delegationen för så gott som alla 

övriga insatser hos 1:e socialsekreterare eller enhetschef. Det är främst dessa saker som 

respondenterna framhåller på frågan om organisationen har tagit fram olika strukturer i 

arbetsprocessen för att säkra likabedömning handläggare i mellan. Utöver 

ärendedragningarna så lyfts att handläggare har tillgång till digital juridiktjänst (för att granska 

domstolsutslag m.m) samt regelbunden handledning.  

Även Biståndsenheten framhåller de veckovisa ärendedragningarna som vad som 

huvudsakligen skall säkerställa att handläggarna har en likartad bedömningsnivå. I detta fall 

framgår inte lika tydligt att enhetschef deltar vid samtliga tillfällen. Vid intervjuerna 

framkommer en större osäkerhet kring om besluten handläggare i mellan defacto är lika från 

såväl enhetschef som handläggargrupp. Avsaknaden av ett vardagsnära ledarskap samt den 

upplevda arbetsbelastningen framhålls som skäl till att likabedömning och 

strukturer/hjälpmedel för det inte har prioriterats. 

För att avgöra om Karlskogas handläggningsprocess uppfyller ovanstående kriterier och kan 

bedömas vara ändamålsenlig, hade krävts att kommunen kunnat tydliggöra ambitionsnivå i 

några insatser. Då det saknas politiskt beslutade riktlinjer för barn- och 

ungdomsverksamheten, dvs dokument som tydliggör ambitionsnivån för vissa insatser (dvs i 

normalfallet, för vilken/vilka målgrupper, i vilka situationer och i vilken omfattning), är det inte 

möjligt att jämföra de faktiska besluten med den lokala ambitionsnivån på området. Baserat 

på vad som tidigare lyfts kopplat till organisationens gemensamma uppfattning om uppdraget 

kopplat till barn och unga, samt vad som framkommit avseende kompetens, erfarenhet, 

arbetsverktyg och stödstrukturer inom Barn- och ungaenheten så känns det rimligt att anta 

att beslut om kommunalt stöd i hög utsträckning överensstämmer med områdesledningens 

uppfattning av lagstiftningens intention. Om denna i sin tur motsvarar den politiska 

ambitionsnivån i kommunen är däremot oklart 

Ensolution har dock granskat i vilken omfattning Barn- och ungaenheten klarar att genomföra 

utredningar inom ramen för den stipulerade utredningstiden (120 dagar). För de 582 

utredningar som påbörjades under 2020, så var den genomsnittliga utredningstiden 82 

dagar. Andelen utredningar som var avslutade inom 120 dagar var 86 procent. Följaktligen 

hade 14 procent av utredningarna inte slutförts inom utsatt tid. Jämfört med vad Ensolution 

stött på i andra kommuner när denna fråga fokuserats, så är andelen slutförda utredningar 

inom utsatt tid, relativt hög. 

Vad gäller om Biståndsenhetens beslut följer kommunens tolkning/ambition av lagstiftarens 

intention så råder större tveksamhet. Som nämnts saknas gällande riktlinjer även för detta 

område. Då enheten inte i samma utsträckning som Barn- och unga har en tydligt 

gemensam uppfattning, samt då arbetsprocesser och strukturer för en ändamålsenlig 

handläggning i högre grad uppvisar brister, görs bedömningen att risk finns för att respektive 

handläggares egen uppfattning av behov får större genomslag. Då handläggarna själva 

påpekar att avslagsbeslut knappt förekommer, stärks denna bild. 

I avsnittet ovan så har Ensolution, baserat på vad som framkommit vid intervjuerna och 

identifieras via ekonomi- och verksamhetsstatistik från vid Barn och unga enheten och 

Biståndsenheten, redogjort för vad som speglar myndighetsarbetet i Karlskoga samt om det 
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uppfattas som ändamålsenlig. Kopplat till vad som tidigare beskrivits karaktärisera en 

ändamålsenlig myndighetsprocess så har följande iakttagelser gjorts i Karlskoga:  

 

➢ Det saknas riktlinjer inom individ och familjeomsorgens enhet barn och unga. 

➢ Kvalitetsledningssystem saknas för systematisk uppföljning 

➢ Inga dokumenterade uppdrag eller roll och ansvarsbeskrivningar finns framtagna.   

➢ Det finns en viss utmaning i är svårt för chefer och arbetsledning att få ”rättvisande 

och aktuella bilder” av verksamheten och resultatet av myndighetsarbetet. Svårt att få 

rättvisande statistik ur verksamhetssystemet. 

➢ Det finns tydliga gemensamma bilder av hur ärendeprocessen skall genomföras samt 

hur organisationens fördelning av roll och ansvar i denna ser ut. 

➢ Jämfört övriga kommuner genomförs en hög andel av utredningarna inom stipulerad 

tid, år 2020 var det 86 procent. 

➢ Delegationsordning, arbetsverktyg och andra strukturer för likabedömning uppfattas 

bidra till att kvalitet i myndighetsprocessen finns. 

➢ Erfaren och samstämmig ledning och handläggargrupp  

 

➢ Inom Enheten för biståndsbedömning finns riktlinjer som arbetsmaterial men ej 

beslutade av Socialnämnden. Det finns en förbättringspotential i att omarbeta, 

utveckla och implementera riktlinjerna ytterligare.  

➢ Bristen på ett nära ledarskap och upplevd arbetsbelastning har medfört att 

utvecklingsarbete kopplat till handläggningsprocessen inte fokuserats 

➢ Såväl handläggare som enhetschef lyfter att vardagssituationen på enheten uppfattas 

som rörig och att strukturer som underlättar saknas 

➢ Avslagsbeslut existerar inte – alla ansökningar beviljas 

➢ Inga dokumenterade uppdrag eller roll och ansvarsbeskrivningar finns.  

➢ Strukturer för likabedömning saknas i allt väsentligt – behöver tydliggöras och 

efterlevas organisationen följer dock inte upp om resultatet blir lika. 

➢ Enhetsledning är inte involverad i ärendefördelning och saknar möjligheter att få en 

bild av arbetsmängd/belasting 

➢ Det finns en viss utmaning i / är svårt för chefer och arbetsledning att få ”rättvisande 

och aktuella bilder” av verksamheten och resultatet av myndighetsarbetet. Svårt att få 

rättvisande statistik ur verksamhetssystemet. 
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Vid uppdragets genomförande kan Ensolution konstatera att verksamhet och organisation 

riktad mot barn och unga i Karlskoga kommun uppfattas som väl genomtänkt, professionell 

och präglad av en tydlig och gemensam bild av vad som är kommunens uppdrag i 

förhållande till barn och ungdomar. Områdesledningen har organiserat verksamheten 

funktionsindelat för att möjliggöra för såväl avgränsade uppdrag till respektive grupp, som 

specialisering för att uppnå hög kompetens hos medarbetarna. I intervjuerna framkommer ett 

tydligt förtroende för leding och organisationens förmåga att stödja ett professionellt arbete. 

Kulturen inom Barn-och ungaenheten uppfattas vara stödjande, såväl inom som mellan de 

olika grupperna. Respektive grupps uppdrag och ansvar beskrivs samstämmig från alla 

intervjuade. Verksamheten bygger på evidens och beforskade metoder, och organisationen 

förfogar över ett jämförelsevis brett urval av olika insatser. Det har inte framkommit 

någonting i uppdraget som skulle kunna peka på brister eller försummelser som får 

konsekvenser för brukare eller medarbetare. 

Det framkommer dock att områdesledningen inte har säkerställt att deras tolkning av 

lagstiftarens intention, dvs vad kommunens ansvar mot barn och unga innebär, 

överensstämmer med uppdragsgivarens, dvs förvaltningsledning och nämnd. Görs inte detta 

kan utmaningar uppstå när det gäller matchningen av resurser och verksamhet. Det är den 

lokala politikens ansvar att säkra att den ambitionsnivå man har för den kommunala 

verksamheten också finansieras. Finns det osäkerhet kring vad som är den önskade 

kvalitetsnivån eller omfattningen av det kommunala uppdraget är det svårt att ta ansvar för 

en korrekt finansiering (budget). 

Den valda organisationen uppfattas i stort som välfungerande inom hela individ-och 

familjeomsorgsområdet. Vi noterar att det inom vuxenområdet genomförts en omorganisation 

under 2020, vilket medfört att det fortfarande finns grupper och områden som inte uppfattar 

att vardagsverksamheten fungerar optimalt. Då nuvarande Kompentensförsörjningsenhet är 

en sammanslagning av tidigare Vuxenenhet och Arbetsmarknadsenhet så finns fortfarande 

en del utvecklingsarbete att göra innan samarbete grupper emellan fungerar friktionsfritt. Vid 

intervjuerna lyfts att de båda enheterna relativt tydligt präglades av olika kulturer vad gäller 

synen på stöd till egen försörjning.  

De organisatoriska lösningar som uppfattas som utmanande är placeringen av LSS-

handläggarna i Barn- och ungaenheten samt Biståndsenhetens placering i Hemvården. Båda 

dessa grupper återfinns i en kontext där deras frågor inte hamnar i fokus. Vad gäller 

Biståndsenheten så framkommer därutöver att det även finns utmaningar kopplat till själva 

arbetsprocessen, myndighetsutövning till invånare över 65 år. 

Karlskoga bör fokusera på situationen i Biståndsenheten. Vid intervjuerna framkommer att 

enheten under lång tid saknat vardagsnära chefsstöd. Vid arbetets genomförande hade en 

enhetschef varit på plats sedan tre månader. Såväl handläggare som enhetschef beskriver 

brister i verksamhet och styrning som bör innebära negativa konsekvenser för såväl 

kvaliteten i myndighetsutövningen som för ledning, medarbetare och kommunens ekonomi. 

Vid rådande arbetsgång har enhetsledningen varken rådighet över arbetsbelastningen, då 

inkommande ärenden fördelas mellan handläggarna själva, eller i vilken utsträckning 

bedömningsnivåer överensstämmer mellan handläggarna. Det senare då ingen uppföljning 

eller jämförelse av beslut görs. 

Ett annat område som inte bör förbises är arbetsbelastningen, främst kopplat till antalet 

ärenden, inom Barn- och ungaenheten. Främst Utredningsgruppens arbetssituation bedöms 
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inte vara långsiktigt hållbar. Vid en jämförelse av antal ärenden per handläggare mellan ett 

antal kommuner visar det sig att handläggarna i Karlskoga hanterar nästan dubbelt så 

många utredningar per person. I genomsnitt hade varje handläggare i Karlskoga ca 25 

pågående utredningar den 31 oktober 2020. I branschen brukar det talas om att en 

handläggare bör kunna hantera ca 12-15 parallella barn- och ungdomsutredningar, därefter 

uppfattas belastningen bli bekymmersam. Som nämnts har handläggarna i intervjuer påpekat 

att de bedömt sig klara den aktuella situationen på ett bra sätt, men det bör nog inte tolkas 

som att nuvarande situation är långsiktigt och uthålligt hållbar. 

Ensolution rekommenderar att Karlskoga ser över den organisatoriska placeringen av LSS-

handläggarna i Barn- och ungaenheten samt Biståndshandläggarna i Hemvårdsenheten. 

Som nämnts i rapporten gynnar nuvarande organisatoriska placering inte 

myndighetsutövningen inom respektive verksamhetsområde (äldreomsorg och 

funktionshinderomsorg). Kommunen kan överväga om det går att samorganisera dessa båda 

grupper i en gemensam enhet, vilket är en vanlig organisatorisk lösning i många andra 

kommuner. Myndighetsutövningen inom såväl äldre som funktionshinderomsorgen är den 

process som kommer avgöra vilken omfattning och inriktning dessa verksamheter får i en 

kommun. Av det skälet är kommunens förmåga att påverka och styra myndighetsutövningen 

avgörande för att den politiska ambitionsnivån och målsättningen i verksamheterna också 

skall få genomslag i realiteten. 

I arbetet har Ensolution bett att få till sig de styrdokument Karlskoga har för att tydliggöra hur 

kommunen bedömer innebörden av ”skälig levnadsnivå” i Socialtjänstlagen och ”goda 

levnadsvillkor” enligt LSS. Även dokument som visar hur enheters uppdrag skall tolkas och 

hur arbets- och samarbetsprocesser är tänkta att fungera har efterfrågats. I viss utsträckning 

återfinns riktlinjer för biståndsbedömning, främst kopplat till försörjningsstöd.  

Vi har i rapporten beskrivit hur vi uppfattar att detta påverkar organisationen och 

verksamheten. Vi vill dock trycka på att kommunen bör överväga att ta fram mål- och 

styrdokument som säkrar att verksamheten följer en ”röd tråd” när det kommer till vad som 

skall åstadkommas och vilka behov som skall rendera kommunalt stöd i olika former. Det är 

viktigt att alla delar av organisationen, från den politiska ledningen hela vägen ner till den 

faktiska verksamheten har samma bild av målsättning, ambition och uppdrag.  

Vi rekommenderar även att den gemensamma bild av uppdrag, roller och samverkan mellan 

enheter som vi bedömer finns inom Barn- och ungaenheten, i någon form formaliseras via 

styrdokument. Skulle nuvarande ledning inte vara kvar i kommunen framåt riskerar 

verksamheten att utvecklas annorlunda än vad som upplevs vara fallet i dagsläget. Vi 

uppfattar även att den politiska ledningen, men även förvaltningsledningen, i högre 

utsträckning ges möjlighet att följa att verksamheten levererar önskat resultat till kommunens 

barn- och ungdomar.  

Antalet ärenden per handläggare i Utredningsgruppen (inom Barn- och ungaenheten) 

framstår vid en jämförelse som oönskat hög. Ensolution är medvetna om att de intervjuade 

själva uppfattade arbetssituationen som hanterbar, i hög utsträckning beroende på samsyn 
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kring uppdrag, roller och ansvar såväl inom gruppen som mellan gruppen och enhetschef 

samt övriga grupper på enheten. Vi bedömer att den upplevda samsynen och tydligheten i 

vad som är gruppens uppdrag bidrar till att verksamheten fungerar så väl som den bedöms 

göra i nuläget, men att dimensioneringen i nuläget är en riskfaktor kommunen inte kan 

förbise. Karlskoga bör, enligt vårt menande, se över dimensioneringen av 

handläggarresurser i Utredningsgruppen och anpassa den så antalet utredningar per 

handläggare närmar sig vad som uppfattas hanterbart i branschen (ca 15 parallella). 

Vi bedömer vidare att kommunen bör se över handläggningsprocessen i Biståndsenheten. 

Vid intervjuerna beskrivs en myndighetshantering som tydligt uppvisar kvalitativa brister 

(ärende fördelas handläggare i mellan utan särskild struktur, inga avslagsbeslut sker, 

bristande uppföljning av beslut, inga eller bristande strukturer för att säkra gemensam 

bedömningsnivå etc). Ensolution bedömer att denna situation dels medför risker för en 

rättssäker myndighetsutövning, men även bidrar till handläggarnas upplevelse av hög 

arbetsbelastning. Finns inte en tydlig och ändamålsenlig arbetsprocess där organisationen 

bedömt hur fördelning och prioritering av arbetsuppgifter skall göras, innebär ofta det att den 

upplevda arbetsbelastningen inte är kopplad till antalet ärende per handläggare.  

 

 

 


