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1 VERKSAMHETERNA 

1.1 Driftbudget 

Tkr 
Utfall 2018 Prognos 

2019 
Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter 39 986 34 815 22 474 18 465 16 886 16 152 

Kostnader -99 707 -96 097 -82 066 -79 804 -79 976 -80 992 

Nettokostnad -59 721 -61 282 -59 592 -61 339 -63 090 -64 840 

Budgeterad 
nettokostnad -50 021 -55 432     

Budgetavvikelse -9 700 -5 850     

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämndens individ och familjeomsorgsverksamhet består av verksamheter som ger olika 
former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden. 
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av 
unga och lagen om vård av missbrukare, utreder och fattar beslut om stöd, boende och 
behandling till barn och unga, familjer och vuxna. 
Verksamheten ansvarar också för öppenvård, familjerätt, försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsinsatser, tillstånd och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen samt 
mottagandet av nyanlända barn, familjer och vuxna. 
Stöd, boende och vård 
Insatserna kan omfatta 

• stöd- och krissamtal 
• familjebehandling 
• missbruksbehandling 
• anhörigstöd 
• kontaktperson/-familj 
• placering i familjehem 
• institutionsvård 
• boendestöd 
• försörjningsstöd 

Förebyggande arbete 
• föräldrautbildning för föräldrar 
• råd och stöd 
• budgetrådgivning och skuldsanering 
• familjerådgivning (extern regi) 
• kriscentrum för barn, kvinnor och män (extern regi) 
• Trivselhuset, träffpunktsverksamhet 

Övriga områden 
• Familjerätt – vårdnadsutredningar, umgängesfrågor, adoptionsutredningar och 

samarbetssamtal. 
• Kommunal socialpsykiatri – boendestöd och öppen mötesplats för personer med 

psykisk ohälsa. 
• Tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak – permanenta och tillfälliga tillstånd samt 

tillsyn. Ansvarar även för tillsyn av detaljhandeln gällande försäljning av folköl och 
receptfria läkemedel. 

• Internservice – verksamheten Kraftkällans vaktmästare levererar mat och utför övriga 
servicetjänster internt i kommunen. 

• Mottagande av nyanlända 
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1.3 Förändringar i verksamheten 
Socialnämnden står inför mycket stora utmaningar inför 2020, inom nämndens alla tre 
verksamhetsområden. Nedan följer ett urval gällande individ- och familjeomsorg. 
Antalet orosanmälningar (från t ex skolpersonal, personal vid vårdcentral och allmänhet) och 
ansökningar, och därpå följande utredningar och insatser, redovisar för de senaste åren en 
kraftig ökning. Nämndens bedömning är att orsaken till ökningarna står att finna i kommunens 
ökade befolkning respektive i en ökad benägenhet att anmäla oro där det är påkallat. 
Nämndens bedömning, utifrån detta, är att en budget inom ram innebär 

• att de ökande behoven av öppenvård inte kan tillgodoses, vilket befaras leda till ett 
ökat tvingande behov av mer kostsamma externa köp, såväl gällande vuxna som 
barn/unga och familjer, 

• att ett antal barn och vuxna med komplex problematik inte kan beviljas relevant 
extern vård, 

• att ärenden inte hinner handläggas inom stipulerad tid och kvalitetsbrister i 
utredningarna. 

Socialnämnden ser en stor utmaning i att underlätta för nyanlända att bli självförsörjande efter 
etableringstiden om två år, då såväl den nyanländes etableringsersättning som kommunens 
bidrag från staten upphör. Inför 2020 ser nämnden sålunda avsevärt minskade intäkter från 
Migrationsverket, samtidigt som många nyanlända fortfarande behöver stöd från kommunen. 
Den förebyggande verksamheten är en viktig del av socialnämndens arbete för att fördröja 
mer omfattande behov av stöd från nämnden. I rådande ekonomiska situation ämnar 
nämnden dock genomföra en neddragning i mötesplatsen för personer med psykisk ohälsa 
(Trivselhusets). Neddragningen sker genom en halvering av verksamhetens öppettider. 

1.4 Framtid 
Nämnden ser framöver, baserat på det förväntat ökade antalet invånare, en fortsatt ökning av 
antalet orosanmälningar och ansökningar, och därpå följande utredningar och insatser. För att 
över tid kunna bedriva en kostnadseffektiv individ- och familjeomsorgsverksamhet med 
säkerställd kvalitet, bedömer nämnden det nödvändigt med budgettillskott i takt med 
befolkningsökningen. Detta för att säkerställa såväl utredningskapacitet som en optimal 
öppenvårdsverksamhet. Nämnden ser vidare ett behov av moderna tekniska lösningar för en 
effektiv handläggning samt ett införande av ändamålsenlig tillgänglig välfärdsteknik för att 
möta komplexa behov på i den egna öppenvårdsverksamheten. 
Ärendemängden gällande insatser för vuxna ligger för året på samma nivå som föregående år. 
Nämnden kan dock se att antalet ärenden med komplex psykiatrisk problematik och 
samsjuklighet ökat sedan nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i 
kraft 2019, en ökning som nämnden bedömer kommer att bli bestående. För att minimera 
behovet av externa placeringar i dessa ärenden, där regionens psykiatriverksamhet erbjuder 
öppenvård i egen regi, ser nämnden ett behov av att utveckla den egna 
öppenvårdsverksamheten för att på ”hemmaplan” tillgodose de insatsbehov som åligger 
socialtjänsten. 
I takt med att fler kommuninvånare blir beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning, 
och att Arbetsförmedlingens verksamhet minskar, bedömer socialnämnden att ett ökat fokus 
på nämndens arbete med arbetsmarknadsinsatser kommer att bli nödvändigt för att motverka 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 
  

1.5 Mål 
Preliminärt förslag till nämndsplan fastställs av socialnämnden 2019-06-11 

1.6 Verksamhetsmått 

  
Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 
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Försörjningsstöd       

Nettokostnad försörjningsstöd (tkr) 4 023 5 600 4 050 4 050 4 050 4 050 

Antal hushåll som erhåller 
försörjningsstöd (genomsnitt per 
månad) 45,2 68 45 45 45 45 

Vård av vuxna       

Antal placerade vuxna på institution 
(genomsnitt per månad) 6,3 6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Antal vårddygn per månad 190 182 201 201 201 201 

Vård av barn       

Antal placerade barn i familjehem 
eller liknande 5,8 5 4 4 4 4 

Antal placerade barn på institution 
(genomsnitt per månad)   3 3 3 3 

Antal vårddygn per månad   91 91 91 91 

Integration       

Ensamkommande, som kommunen 
har ansvar för 41 34 14,3 6,1 2,3 1 

Ensamkommande, som är boende i 
kommunen 34 29     

Personer med permanent 
uppehållstillstånd (ej 
ensamkommande), som beräknas 
komma under året 68 61     
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