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§ 33 Dnr 2021-00231  
 
Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade den 18 januari 2021 att äska tillfälliga 
ekonomiska medel motsvarande 2,1 mnkr ur kommunfullmäktiges 
verksamhetspott 2021.  
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att bevilja ansökan. Budgetmedel 2021 tas från 
kommunfullmäktiges verksamhetspott för 2021 som i skrivande stund 
består av 10 mnkr. Ansökan bedöms uppnå kriteriet för volymökning.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 januari 2021 
Protokollsutdrag från socialnämnden den 18 januari 2021 § 5 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2020  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige bevilja 
ansökan om engångsbeloppet 2,1 mnkr till socialnämnden 2021. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
finansieringen sker från kommunfullmäktiges verksamhetspott avseende 
räkenskapsår 2021. 
 
 
 
Expedieras till 
Ekonomichef  
Samtliga nämnder 
Ekonom kommunstyrelsens ledningskontor 
Ekonom socialförvaltningen  
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Kommunstyrelsens ledningskontor 

Handläggare 

Christian Westas 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på ansökan från Socialnämnden om 
ekonomiska medel från kommunfullmäktiges 
verksamhetspott 2021 

 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 18 januari 2021 att äska tillfälliga 

ekonomiska medel motsvarande 2,1 mnkr ur kommunfullmäktiges 

verksamhetspott 2021.  

 

Socialnämnden äskar följande ekonomiska medel för 2021: 

 

Utvecklingsområde  2021  

Utveckling av vård och omsorg  600 tkr  

Genomlysning myndighetsutövning  400 tkr  

Genomlysning Barn och unga  400 tkr  

Utveckling av Digitalisering  700 tkr  

Total kostnad  2100 tkr  

 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beviljar ansökan. Budgetmedel 2021 tas från 

kommunfullmäktiges verksamhetspott för 2021 som i skrivande stund består 

av 10 mnkr. Ansökan bedöms uppnå kriteriet för volymökning. För mer 

detaljer kring varje utvecklingsområde rekommenderas socialförvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 12 november 2020.   

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 21 

januari 2021 

 Protokollsutdrag socialnämnden den 18 januari 2021, § 5 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2020 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 

ansökan om engångsbeloppet 2,1 mnkr till socialnämnden 2021. 

2. Finansieringen sker från kommunfullmäktiges verksamhetspott 

avseende räkenskapsår 2021.   

 

 

 

 

Johan Harryson  Christian Westas 

Kommundirektör  Ekonomichef 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomichef  

Samtliga nämnder 

Ekonom kommunstyrelsens ledningskontor 

Ekonom socialförvaltningen 
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§ 5 Dnr 2020-00081 
Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till 
socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
 
Bakgrund 
Under de senaste åren har behoven förändrats hos socialtjänstens 

målgrupper. Detta har inneburit att socialnämnden fått ökade volymer 

som ska rymmas inom befintlig budget. Det är inte bara i Karlskoga 

kommun som det ser ut så, fenomenet ser likartat ut i hela landet. Även 

nationella lagmässiga krav har förändrats som påverkar socialnämndens 

verksamhet avsevärt.  

 

Vård och omsorg (äldre) 
De mest sjuka äldre har ökat. Samtidigt som lagstiftningen ställer högre 

krav rörande kommunernas skyldighet att ta hem personer tidigare från 

regionens slutenvård. Efterlevs inte den nya lagstiftningen så kan det 

innebära stora ekonomiska konsekvenser, som lätt kan bli sexsiffriga. 

Den avancerade hemsjukvården har också ökat avsevärt. Idag vårdas 

många som tidigare fick vård som inneliggande vid regionen, istället 

genom kommunens försorg.  

Kontentan blir att det är fler personer som kräver mer avancerad sjukvård 

och tyngre omsorgsinsatser av kommunen. För att kommunen ska klara 

det uppdraget krävs det att kommunen arbetar fram nya lösningar. Nu 

står vård och omsorg inför ytterligare ett utökat ansvar och uppdrag, då 

brukare inom hemvården från och med 2022 ska ha en så kallad fast 

omsorgskontakt. Detta innebär att de äldre som har hemtjänst ska 

erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, 

trygghet, individanpassad omsorg och samordning hålls samman för den 

äldre. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska framgår i 

förslaget till regeringen. 

 

Statistik 
Den mer avancerade hemsjukvårdden ökar både inom vård- och 

omsorgsboende och inom hemvården. Under 2019 så hade 900 personer 

insatser från Hemvården fördelat på 161 000 timmar vilket innebar en 

ökning med 21 procent från föregående år. Nedanstående bild visar även 

att antalet äldre är högre än riket i genomsnitt, samt att fler har hemvård. 
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Nyanlända 
Kommuner runt om i Sverige har i många år tagit emot nyanlända, men 

sällan i den mängd som blev ett faktum hösten 2015. Karlskoga Kommun 

tar årligen emot människor på flykt, volymerna från 2015 och några år 

har varit betydligt högre än innan. Det har fått konsekvenser och 

inneburit stora utmaningar speciellt då många personer inte kommit in på 

arbetsmarknaden eller studier som kunde möjliggöra en snabbare och 

bättre integration. Detta gäller för kommunen i allmänhet men för 

socialnämnden i synnerhet.  

 

Bland annat har målgruppen som skrivs ut från etableringen ökat. Detta 

innebär många gånger att personerna och ofta familjer blir beroende av 

ekonomiskt bistånd, samt andra insatser från socialtjänsten. Vilket 

innebär en risk för individen att hamna i utanförskap samt svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Det ställer stora krav på 

resurser och kostnadseffektivitet inom socialnämnden.  

 

Barn och unga 
Ett tredje område som har förändrats är behovet av insatser för barn och 

unga. Aldrig har så många barn och unga behövt så mycket insatser från 

socialtjänsten. Att arbeta med denna målgrupp på ett så effektivt sätt som 

möjligt, gynnar givetvis alla parter, i synnerhet de barn och unga som far 

illa i sin vardag. Syftet med socialtjänstens insatser är att målgruppen ska 

få förutsättningar att själva skapa sig en fungerande vardag, detta är en 

stor vinst för hela samhället.  

 

I Karlskoga kommun liksom i de flesta andra kommuner har ökningen av 

institutionsplaceringar skjutit i höjden, vilket givetvis är 

kostnadsdrivande för socialnämnden och för hela kommunen. Förutom 
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de mycket höga institutionskostnader så är det även resurskrävande 

utifrån de utrednings- och uppföljningsinsatser som åtgår till målgruppen. 

Att arbeta med denna målgrupp är resurskrävande oavsett hur man gör 

det, dock är givetvis tiden en viktig faktor. Ju kortare period av ett barn- 

och ungdoms liv som socialtjänstens insatser behövs, ju större vinst är 

det givetvis både för personen och för socialtjänsten. 

 

2019 gjordes beräkningar på om det vore lönsamt för socialnämnden att 

starta ett eget HVB-hem för målgruppen, vilket nämnden då konstaterade 

att det inte var utifrån den målgrupp som nämnden då undersökte. Det 

ska också sägas att målgruppen förändras snabbt, ibland är det barn och 

unga med neuropsykiatriska problem och ibland beror behoven på 

missbruksproblematik. Att blanda de olika grupperna vore förödande. 

Socialnämnden har också under de senaste åren drivit det som benämns 

som ”Ungdomsgruppen”, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med 

ungdomar så att institutionsplaceringar inte ska bli nödvändiga. Gruppens 

arbetsätt har varit framgångsrik då man lyckat förhindra flera placeringar, 

men trots detta så ökar behovet av placeringar. Efterfrågan på platser i 

Ungdomsgruppen är större än gruppen klarar av med nuvarande resurser. 

 

Statistik, jämförelse mellan åren 
Bilden nedan beskriver både antalet ökade placeringar och ökningen av 

dygnskostnaden. Bilden för 2020 är inte klar men ökningen fortsätter. 

Prognosen för 2020 är cirka 4640 dygn i jämförelse med 4328 dygn 2019 

samtidigt som trenden med ökad dygnskostnad ökar. 
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Våld i nära relation 
Ytterligare en målgrupp vars behov har ökat är de som utsätts för våld i 

nära relation. De sista åren har ansökningar och anmälningar angående 

detta skjutit i höjden, de blir både fler och våldet blir grövre. Många 

gånger är hotet så överhängande att socialtjänsten tvingas köpa platser 

långt utanför kommunen, på platser där personerna är säkra. Även detta 

är givetvis kostsamt och svårt för nämnden att påverka då våldet oftast 

sker i hemmet innanför stängda dörrar.  

 

Alla de insatser och delar som beskrivits ovan inleds genom att 

socialnämnden får en ansökan eller anmälan till sig. Dessa inkommer till 

olika delar av socialnämndens verksamheter och verkställs sedermera 

inom nämndens olika områden. Frågan är om nämndens verksamheter 

handlägger (myndighetsutövning) och verkställer på ett optimalt sätt, 

både utifrån individ- och det ekonomiperspektivet.  

 
Digitalisering 
Ett annat potentiellt utvecklingsområde som socialnämnden ser är 

digitaliseringen inom nämndens ansvarsområde. Regeringen har sedan 

några år tillbaks en digital agenda som beskriver regeringens 

viljeinriktning och mål, så även regionen, kommunen och förvaltningen. 

Samtliga agendor syftar till att utveckla det digitala stödet inom 

välfärdssverige. Digitaliseringen berör både interna och externa 

processer. Internt är det bland annat godkänt ledningssystem, vilket är 

lagkrav inom socialtjänst, mobila lösningar för dokumentation, 

robotisering. Mycket av den interna digitaliseringen är resurssparade för 

organisationen. När det gäller brukarnära digitalisering kan det handla 

bland annat om e-tjänster, digitala hembesök, läkemedelsrobotar, kontroll 

av andning och puls och VR-teknik. Den här typen av digitalisering blir 

indirekt resurssparande för socialtjänsten då det kan innebära att behovet 

av mer omfattande insatser skjuts upp men även en ökad trygghet för 

brukaren. Utöver det som beskrivits ovan står även socialnämnden inför 

utmaningen att bygga två nya vårdboenden. Här kommer utveckling och 

införande av modern välfärdsteknik vara en viktig komponent. 

 

Statistik jämförelse 
Om socialnämnden ska klara framtidens utmaningar så är digitaliseringen 

en del av lösningen. Digitaliseringen kan stödja nämnden i att klara av 

ökade volymer, både genom intern och extern digitalisering, framför allt 

inom vård och omsorg. I Karlskoga är detta extra viktigt eftersom vi har 

en större utmaning än vad riket har i genomsnitt eftersom vi har fler äldre 

än vad många andra kommuner har sett till andelen medborgare. 



 

Socialnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5(7) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-18 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 

 

Beskrivning av förslag  
I dagsläget har socialnämnden behov av att se över sina verksamheter 

inom flera områden och komma vidare inom flera utvecklingsområden i 

syfte att skapa framtidens socialtjänst inom de ekonomiska ramarna och 

ha en verksamhet med hög kvalitet. Nya fenomen och problem kräver 

ofta nya lösningar, att lösa dem med tidigare lösningar är inte alltid så 

kärnfullt som man skulle önska. Alla verksamheter behöver med jämna 

mellanrum genomlysas för att nya och mer framtida arbetsätt ska kunna 

ta plats och hitta sin form. 

 

Det första området där socialnämnden behöver utarbeta nya arbetsätt är 

inom vård och omsorg. Detta är ett område som har fått både ökande 

volym och nya lagkrav att leva upp till. För att klara av framtidens 

utmaningar inom vård och omsorg så behöver nya arbetsätt 

utkristalliseras för att nämnden ska klara av att ge morgondagens äldre 

vård och omsorg av hög kvalitet och som lever upp till de krav som 

lagstiftningen ställer. Ett sådant utvecklingsområde är inget som ryms 

inom befintliga resurser. För att socialnämnden ska komma vidare i den 

utvecklingen behövs en processledare för detta under 2021. Kostnaden 

beräknas till 600 tkr. 

 

Det ena området som behöver genomlysas är myndighetsutövningen. 

Alla ansökningar och anmälningar innebär en utredning i någon form. 

Dessa utredningar sker inom flera olika verksamheter. Syftet med 

granskningen skulle vara att undersöka om myndighetsutövningen sker 

så optimalt som möjligt eller om det går att effektivisera på ett sätt som 

skulle innebära både en snabbare och mer samlad process för individen. 

Men också på ett mer ekonomiskt effektivt sätt för organisationen. För att 

detta ska ske på ett neutralt sätt så är en extern part att föredra. Kostnad 

för detta uppdrag beräknas till cirka 400 tkr. 

 

Ett annat område som socialnämnden skulle behöva genomlysa är 

området barn och unga, både när det gäller insatser enligt, SoL, LVU 

samt LSS. Detta område har inte granskats på många år och det är också 

inom detta område som de stora institutionskostnaderna finns. Är 
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processen optimal för brukare och organisation? Fattar vi rätt typer av 

beslut både utifrån individen och organisationen? Individens bästa är 

givetvis i fokus för genomlysingen men också med perspektivet 

ekonomisk hushållning utifrån förvaltningslagen. Även här är 

bedömningen att en extern, neutral aktör, behöver genomföra den 

genomlysningen och ge konkreta förslag på vad som skulle kunna 

utvecklas samt vad som bör bibehållas i sin nuvarande form. Denna 

genomlysning beräknas kosta 400 tkr. 

 

Socialtjänsten som helhet behöver också genomlysas utifrån perspektivet 

effektivitet i förhållande till utveckling av modern digitalisering och 

medborgarnas förväntningar på 24/7 verksamhet. I detta avseende 

behöver även förvaltningen stöd i införandet av ny teknik och dess 

arbetsätt. Huvudsyftet ska vara att nå en effektivare verksamhet genom 

digitalt stöd. Stödet kan vara både för de inre processerna samt för 

medborgare som socialförvaltningen utför tjänster åt. 

 

Att utveckla det digitala stödet inom socialförvaltningens verksamheter 

är även det en del i att göra nämndens verksamhet mer effektiv. Dock 

krävs då resurser som socialnämnden idag inte har. Socialnämnden är 

medveten om att det finns flera processer och fenomen både internt och 

externt som nämnden skulle behöva digitalisera men som inte är möjligt 

med de befintliga resurserna. När det gäller de interna processerna är 

ledningssystem ett exempel. Där brister nämnden i de lagkrav som 

föreskrivs. Detta skulle nämnden bland annat vilja arbeta med genom att 

tillsätta en tjänst under två år med en kostnad på 700 tkr per år. 

Anledningen till att nämnden bedömer att resursen behövs under en två-

årsperiod är att arbetet kommer att innebära både genomlysning, 

upphandling, inmatning av information, processkartläggning och 

implementering, vilket gör att processen tar längre tid än ett år. 

Socialnämnden är medveten om att nämnden bara kan söka medel ur 

verksamhetspotten för ett år men vill att det är med i budgetprocessen 

även för 2022 så att implementeringen kan genomföras på ett bra sätt.  

 

Överväganden  
Om socialtjänsten använder sina resurser på ett så optimalt och effektivt 

sätt som det är möjligt och utifrån lagstiftarens intentioner, så får det 

stora positiva konsekvenser både ur ett socialt- och ekonomiskt 

perspektiv. Socialtjänstens uppgift är att stödja individer och familjer på 

ett sätt som innebär att de så snabbt som möjligt får egen kraft att hantera 

sin vardag och sina liv, utan behov stöd av socialtjänsten. Om 

socialtjänsten arbetar optimalt både genom evidensbaserade arbetsätt, 

lagstiftningskrav och utifrån ekonomisk hushållning så innebär det att rätt 

individ får rätt insats i rätt tid. Sker detta innebär det också att 
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socialnämndens och därmed kommunens ekonomiska utrymme används 

så effektivt som möjligt. För att nå den effekten krävs det att 

organisationen arbetar med ständiga förbättringar och med jämna 

mellanrum genomlyser och utvecklar organisationen så att nämnden 

alltid maximerar nyttan. Utifrån ovan nämnda beskrivning och 

överväganden så anser nämnden att en satsning från kommunens 

verksamhetspott skulle gynna både individen, organisationen och 

kommunens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Det ger 

socialnämnden bättre möjligheter att med befintliga resurser klara de 

ökade volymer som skett under de senaste åren. 

 
Medel som socialnämnden äskar om 

Utvecklingsområde 2021 

Utveckling av vård och omsorg 600 tkr 

Genomlysning 

myndighetsutövning 

400 tkr 

Genomlysning Barn och unga 400 tkr 

Utveckling av Digitalisering 700 tkr 

Total kostnad 2100 tkr 

 
 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-12  

 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att arbeta med utveckling av nya 

arbetssätt inom vård och omsorg 

2. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 400 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa nämndens 

myndighetsutövning 

3. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 400 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa Barn och ungas arbete 

4. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 700 tkr 

ur verksamhetspotten för att utveckla digitaliseringen internt och 

externt under 2021 

 

Socialnämnden antar förslaget och skrivelsen som sitt eget och ansöker 

därmed om ekonomiska medel från verksamhetspotten.  

 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

 

 

 

Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till 
socialnämnden 

 

Bakgrund 
Under de senaste åren har behoven förändrats hos socialtjänstens 

målgrupper. Detta har inneburit att socialnämnden fått ökade volymer 

som ska rymmas inom befintlig budget. Det är inte bara i Karlskoga 

kommun som det ser ut så, fenomenet ser likartat ut i hela landet. Även 

nationella lagmässiga krav har förändrats som påverkar socialnämndens 

verksamhet avsevärt.  

 

Vård och omsorg (äldre) 
De mest sjuka äldre har ökat. Samtidigt som lagstiftningen ställer högre 

krav rörande kommunernas skyldighet att ta hem personer tidigare från 

regionens slutenvård. Efterlevs inte den nya lagstiftningen så kan det 

innebära stora ekonomiska konsekvenser, som lätt kan bli sexsiffriga. 

Den avancerade hemsjukvården har också ökat avsevärt. Idag vårdas 

många som tidigare fick vård som inneliggande vid regionen, istället 

genom kommunens försorg.  

Kontentan blir att det är fler personer som kräver mer avancerad sjukvård 

och tyngre omsorgsinsatser av kommunen. För att kommunen ska klara 

det uppdraget krävs det att kommunen arbetar fram nya lösningar. Nu 

står vård och omsorg inför ytterligare ett utökat ansvar och uppdrag, då 

brukare inom hemvården från och med 2022 ska ha en så kallad fast 

omsorgskontakt. Detta innebär att de äldre som har hemtjänst ska 

erbjudas en fast omsorgskontakt som ska se till behoven av kontinuitet, 

trygghet, individanpassad omsorg och samordning hålls samman för den 

äldre. Den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska framgår i 

förslaget till regeringen. 

 

Statistik 
Den mer avancerade hemsjukvårdden ökar både inom vård- och 

omsorgsboende och inom hemvården. Under 2019 så hade 900 personer 

insatser från Hemvården fördelat på 161 000 timmar vilket innebar en 

ökning med 21 procent från föregående år. Nedanstående bild visar även 

att antalet äldre är högre än riket i genomsnitt, samt att fler har hemvård. 
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Nyanlända 
Kommuner runt om i Sverige har i många år tagit emot nyanlända, men 

sällan i den mängd som blev ett faktum hösten 2015. Karlskoga Kommun 

tar årligen emot människor på flykt, volymerna från 2015 och några år 

har varit betydligt högre än innan. Det har fått konsekvenser och 

inneburit stora utmaningar speciellt då många personer inte kommit in på 

arbetsmarknaden eller studier som kunde möjliggöra en snabbare och 

bättre integration. Detta gäller för kommunen i allmänhet men för 

socialnämnden i synnerhet.  

 

Bland annat har målgruppen som skrivs ut från etableringen ökat. Detta 

innebär många gånger att personerna och ofta familjer blir beroende av 

ekonomiskt bistånd, samt andra insatser från socialtjänsten. Vilket 

innebär en risk för individen att hamna i utanförskap samt svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Det ställer stora krav på 

resurser och kostnadseffektivitet inom socialnämnden.  

 

Barn och unga 
Ett tredje område som har förändrats är behovet av insatser för barn och 

unga. Aldrig har så många barn och unga behövt så mycket insatser från 

socialtjänsten. Att arbeta med denna målgrupp på ett så effektivt sätt som 

möjligt, gynnar givetvis alla parter, i synnerhet de barn och unga som far 

illa i sin vardag. Syftet med socialtjänstens insatser är att målgruppen ska 

få förutsättningar att själva skapa sig en fungerande vardag, detta är en 

stor vinst för hela samhället.  

 

I Karlskoga kommun liksom i de flesta andra kommuner har ökningen av 

institutionsplaceringar skjutit i höjden, vilket givetvis är 

kostnadsdrivande för socialnämnden och för hela kommunen. Förutom 

de mycket höga institutionskostnader så är det även resurskrävande 

utifrån de utrednings- och uppföljningsinsatser som åtgår till målgruppen. 

Att arbeta med denna målgrupp är resurskrävande oavsett hur man gör 

det, dock är givetvis tiden en viktig faktor. Ju kortare period av ett barn- 
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och ungdoms liv som socialtjänstens insatser behövs, ju större vinst är 

det givetvis både för personen och för socialtjänsten. 

 

2019 gjordes beräkningar på om det vore lönsamt för socialnämnden att 

starta ett eget HVB-hem för målgruppen, vilket nämnden då konstaterade 

att det inte var utifrån den målgrupp som nämnden då undersökte. Det 

ska också sägas att målgruppen förändras snabbt, ibland är det barn och 

unga med neuropsykiatriska problem och ibland beror behoven på 

missbruksproblematik. Att blanda de olika grupperna vore förödande. 

Socialnämnden har också under de senaste åren drivit det som benämns 

som ”Ungdomsgruppen”, vars huvudsakliga uppgift är att arbeta med 

ungdomar så att institutionsplaceringar inte ska bli nödvändiga. Gruppens 

arbetsätt har varit framgångsrik då man lyckat förhindra flera placeringar, 

men trots detta så ökar behovet av placeringar. Efterfrågan på platser i 

Ungdomsgruppen är större än gruppen klarar av med nuvarande resurser. 

 

Statistik, jämförelse mellan åren 
Bilden nedan beskriver både antalet ökade placeringar och ökningen av 

dygnskostnaden. Bilden för 2020 är inte klar men ökningen fortsätter. 

Prognosen för 2020 är cirka 4640 dygn i jämförelse med 4328 dygn 2019 

samtidigt som trenden med ökad dygnskostnad ökar. 

 

  
 

Våld i nära relation 
Ytterligare en målgrupp vars behov har ökat är de som utsätts för våld i 

nära relation. De sista åren har ansökningar och anmälningar angående 

detta skjutit i höjden, de blir både fler och våldet blir grövre. Många 

gånger är hotet så överhängande att socialtjänsten tvingas köpa platser 

långt utanför kommunen, på platser där personerna är säkra. Även detta 

är givetvis kostsamt och svårt för nämnden att påverka då våldet oftast 

sker i hemmet innanför stängda dörrar.  
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Alla de insatser och delar som beskrivits ovan inleds genom att 

socialnämnden får en ansökan eller anmälan till sig. Dessa inkommer till 

olika delar av socialnämndens verksamheter och verkställs sedermera 

inom nämndens olika områden. Frågan är om nämndens verksamheter 

handlägger (myndighetsutövning) och verkställer på ett optimalt sätt, 

både utifrån individ- och det ekonomiperspektivet.  

 

Digitalisering 
Ett annat potentiellt utvecklingsområde som socialnämnden ser är 

digitaliseringen inom nämndens ansvarsområde. Regeringen har sedan 

några år tillbaks en digital agenda som beskriver regeringens 

viljeinriktning och mål, så även regionen, kommunen och förvaltningen. 

Samtliga agendor syftar till att utveckla det digitala stödet inom 

välfärdssverige. Digitaliseringen berör både interna och externa 

processer. Internt är det bland annat godkänt ledningssystem, vilket är 

lagkrav inom socialtjänst, mobila lösningar för dokumentation, 

robotisering. Mycket av den interna digitaliseringen är resurssparade för 

organisationen. När det gäller brukarnära digitalisering kan det handla 

bland annat om e-tjänster, digitala hembesök, läkemedelsrobotar, kontroll 

av andning och puls och VR-teknik. Den här typen av digitalisering blir 

indirekt resurssparande för socialtjänsten då det kan innebära att behovet 

av mer omfattande insatser skjuts upp men även en ökad trygghet för 

brukaren. Utöver det som beskrivits ovan står även socialnämnden inför 

utmaningen att bygga två nya vårdboenden. Här kommer utveckling och 

införande av modern välfärdsteknik vara en viktig komponent. 

 
Statistik jämförelse 
Om socialnämnden ska klara framtidens utmaningar så är digitaliseringen 

en del av lösningen. Digitaliseringen kan stödja nämnden i att klara av 

ökade volymer, både genom intern och extern digitalisering, framför allt 

inom vård och omsorg. I Karlskoga är detta extra viktigt eftersom vi har 

en större utmaning än vad riket har i genomsnitt eftersom vi har fler äldre 

än vad många andra kommuner har sett till andelen medborgare. 

 

 
 

 

Beskrivning av förslag  
I dagsläget har socialnämnden behov av att se över sina verksamheter 

inom flera områden och komma vidare inom flera utvecklingsområden i 

syfte att skapa framtidens socialtjänst inom de ekonomiska ramarna och 
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ha en verksamhet med hög kvalitet. Nya fenomen och problem kräver 

ofta nya lösningar, att lösa dem med tidigare lösningar är inte alltid så 

kärnfullt som man skulle önska. Alla verksamheter behöver med jämna 

mellanrum genomlysas för att nya och mer framtida arbetsätt ska kunna 

ta plats och hitta sin form. 

 

Det första området där socialnämnden behöver utarbeta nya arbetsätt är 

inom vård och omsorg. Detta är ett område som har fått både ökande 

volym och nya lagkrav att leva upp till. För att klara av framtidens 

utmaningar inom vård och omsorg så behöver nya arbetsätt 

utkristalliseras för att nämnden ska klara av att ge morgondagens äldre 

vård och omsorg av hög kvalitet och som lever upp till de krav som 

lagstiftningen ställer. Ett sådant utvecklingsområde är inget som ryms 

inom befintliga resurser. För att socialnämnden ska komma vidare i den 

utvecklingen behövs en processledare för detta under 2021. Kostnaden 

beräknas till 600 tkr. 

 

Det ena området som behöver genomlysas är myndighetsutövningen. 

Alla ansökningar och anmälningar innebär en utredning i någon form. 

Dessa utredningar sker inom flera olika verksamheter. Syftet med 

granskningen skulle vara att undersöka om myndighetsutövningen sker 

så optimalt som möjligt eller om det går att effektivisera på ett sätt som 

skulle innebära både en snabbare och mer samlad process för individen. 

Men också på ett mer ekonomiskt effektivt sätt för organisationen. För att 

detta ska ske på ett neutralt sätt så är en extern part att föredra. Kostnad 

för detta uppdrag beräknas till cirka 400 tkr. 

 

Ett annat område som socialnämnden skulle behöva genomlysa är 

området barn och unga, både när det gäller insatser enligt, SoL, LVU 

samt LSS. Detta område har inte granskats på många år och det är också 

inom detta område som de stora institutionskostnaderna finns. Är 

processen optimal för brukare och organisation? Fattar vi rätt typer av 

beslut både utifrån individen och organisationen? Individens bästa är 

givetvis i fokus för genomlysingen men också med perspektivet 

ekonomisk hushållning utifrån förvaltningslagen. Även här är 

bedömningen att en extern, neutral aktör, behöver genomföra den 

genomlysningen och ge konkreta förslag på vad som skulle kunna 

utvecklas samt vad som bör bibehållas i sin nuvarande form. Denna 

genomlysning beräknas kosta 400 tkr. 

 

Socialtjänsten som helhet behöver också genomlysas utifrån perspektivet 

effektivitet i förhållande till utveckling av modern digitalisering och 

medborgarnas förväntningar på 24/7 verksamhet. I detta avseende 

behöver även förvaltningen stöd i införandet av ny teknik och dess 

arbetsätt. Huvudsyftet ska vara att nå en effektivare verksamhet genom 

digitalt stöd. Stödet kan vara både för de inre processerna samt för 

medborgare som socialförvaltningen utför tjänster åt. 
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Att utveckla det digitala stödet inom socialförvaltningens verksamheter 

är även det en del i att göra nämndens verksamhet mer effektiv. Dock 

krävs då resurser som socialnämnden idag inte har. Socialnämnden är 

medveten om att det finns flera processer och fenomen både internt och 

externt som nämnden skulle behöva digitalisera men som inte är möjligt 

med de befintliga resurserna. När det gäller de interna processerna är 

ledningssystem ett exempel. Där brister nämnden i de lagkrav som 

föreskrivs. Detta skulle nämnden bland annat vilja arbeta med genom att 

tillsätta en tjänst under två år med en kostnad på 700 tkr per år. 

Anledningen till att nämnden bedömer att resursen behövs under en två-

årsperiod är att arbetet kommer att innebära både genomlysning, 

upphandling, inmatning av information, processkartläggning och 

implementering, vilket gör att processen tar längre tid än ett år. 

Socialnämnden är medveten om att nämnden bara kan söka medel ur 

verksamhetspotten för ett år men vill att det är med i budgetprocessen 

även för 2022 så att implementeringen kan genomföras på ett bra sätt.  

 

Överväganden  
Om socialtjänsten använder sina resurser på ett så optimalt och effektivt 

sätt som det är möjligt och utifrån lagstiftarens intentioner, så får det 

stora positiva konsekvenser både ur ett socialt- och ekonomiskt 

perspektiv. Socialtjänstens uppgift är att stödja individer och familjer på 

ett sätt som innebär att de så snabbt som möjligt får egen kraft att hantera 

sin vardag och sina liv, utan behov stöd av socialtjänsten. Om 

socialtjänsten arbetar optimalt både genom evidensbaserade arbetsätt, 

lagstiftningskrav och utifrån ekonomisk hushållning så innebär det att rätt 

individ får rätt insats i rätt tid. Sker detta innebär det också att 

socialnämndens och därmed kommunens ekonomiska utrymme används 

så effektivt som möjligt. För att nå den effekten krävs det att 

organisationen arbetar med ständiga förbättringar och med jämna 

mellanrum genomlyser och utvecklar organisationen så att nämnden 

alltid maximerar nyttan. Utifrån ovan nämnda beskrivning och 

överväganden så anser nämnden att en satsning från kommunens 

verksamhetspott skulle gynna både individen, organisationen och 

kommunens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Det ger 

socialnämnden bättre möjligheter att med befintliga resurser klara de 

ökade volymer som skett under de senaste åren. 

 
Medel som socialnämnden äskar om 

Utvecklingsområde 2021 

Utveckling av vård och omsorg 600 tkr 

Genomlysning myndighetsutövning 400 tkr 

Genomlysning Barn och unga 400 tkr 

Utveckling av Digitalisering 700 tkr 

Total kostnad 2100 tkr 
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Socialförvaltningens förslag till beslut 
1. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 600 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att arbeta med utveckling av nya 

arbetssätt inom vård och omsorg 

2. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 400 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa nämndens 

myndighetsutövning 

3. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 400 tkr 

ur verksamhetspotten i syfte att genomlysa Barn och ungas arbete 

4. Socialnämnden äskar om ekonomiska medel motsvarande 700 tkr 

ur verksamhetspotten för att utveckla digitaliseringen internt och 

externt under 2021 

 

Socialnämnden antar förslaget och skrivelsen som sitt eget och 

ansöker därmed om ekonomiska medel från verksamhetspotten.  

 

Helén Willyams 

Förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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