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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2019 om fem mål och två uppdrag för 
socialnämnden. Arbetet med nämndmål fortskrider utan några väsentliga avvikelser och målen bedöms uppfyllas i 
år. Under juni har uppdraget om socialnämndens handlingsplan för arbetet med hemmaplanslösningar rapporterats 
till socialnämnden och kommunstyrelsen. Uppdraget om en åtgärdsplan/strategi för att motverka våld och förtryck i 
nära relationer har i juni rapporterats till socialnämnden. Även kommunstyrelsen har i september tagit del av 
återrapporteringen av uppdraget. 

Socialnämnden visar ett överskott på 14,4 mkr mot periodiserad budget. Överskottet förklaras framförallt av lägre 
bruttokostnader på 16,3 mkr avseende personalkostnader, köp av extern verksamhet samt kostnader för 
försörjningsstöd. 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 2 procent, motsvarande 2,9 mkr, i jämförelse med 2018. Intäkterna 
har minskat med 17,4 mkr, vilket huvudsakligen förklaras av att statsbidragen för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn har minskat. Kostnaderna har minskat med 20,3 mkr, främst beroende på minskade kostnader avseende 
placeringar för ensamkommande flyktingbarn samt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 13,9 mkr mot budget, vilket innebär att verksamhetens 
nettokostnadsutfall uppgår till 219,1 mkr. Den prognostiserade positiva budgetavvikelsen beror på budgetöverskott 
för försörjningsstöd och personalkostnader. Prognosen är gjord med viss försiktighet i avvaktan på 
kostnadsutveckling gällande pågående tillsättningar av vakanser och ett högt antal aktualiseringar för barn och 
ungdom som kan leda till kostsam heldygnsvård. Därutöver är det ett antal kostnader som fördelar sig ojämnt över 
året. Under perioden har inga investeringsmedel förbrukats och nämnden förväntas inte ha några utgifter för 
investeringar under året. 

Socialförvaltningen har tagit fram en implementeringsplan för familjeorienterat arbetssätt och en översyn av 
samverkansrutiner har påbörjats. Arbetssättet syftar till att förbättra livssituationen för barn och föräldrar i utsatta 
situationer och att utveckla samverkan mellan enheterna på förvaltningen. 

I Kvinnofridsbarometern 2019 som undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer placerar sig Solna på en tredjeplats i landet. Det är ett tydligt tecken på att socialförvaltningen prioriterar 
dessa frågor och arbetar aktivt med dem. 

Trenden att allt färre hushåll i Solna erhåller försörjningsstöd fortsätter. Antalet hushåll har minskat från 418 till 347 
i jämförelse med samma period 2018. 

Förvaltningen fortsätter arbetet med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety inom barn- och ungdomsenheten. 
Förvaltningen erbjuder även en ny insats, Tryggare Barn, för familjer där det förekommer våld, med syftet att stärka 
relationen mellan föräldrar och barn och minska risken för konflikter. Nya ledare har utbildats till 
föräldrastödsprogrammet Komet, som syftar till att förbättra kommunikationen mellan barn och föräldrar för att 
staden framöver ska vara självförsörjande när det gäller kursledare. 

Projekt Uppdrag psykisk hälsa fortskrider och under våren har en utbildning i suicidprevention för både handläggare 
i förvaltningen och allmänheten i Solna genomförts. En annan satsning inom ramen för projektet är familjerättens 
föräldrautbildningar BIFF (barn i föräldrars fokus) som riktar sig till föräldrar i vårdnadskonflikter. 

För att möta behovet av boenden till brukare som är föremål för missbruksbehandling har förvaltningen utökat sina 
boendelösningar med stödlägenheter, där den boende under en period får förstärkt stöd i sin utslussning till ett eget 
boende. 

Förvaltningen arbetar aktivt med klienter som är i långvarigt behov av försörjningsstöd. Klienternas arbetsförmåga 
utreds med hjälp av konsultläkare, konsultpsykolog och arbetsmarknadsinsatser. Syftet är att utreda vilken typ av 
arbete klienten kan ha, eller att arbeta för att klienten ska bli självförsörjande genom sjukersättning om 
arbetsförmåga inte finns. 

Regeringens prognos visar att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka till 2020, och arbetsförmedlingens 
prognos visar att konjunkturläget i Stockholms län avtar något fram till slutet av 2020. Samtidigt har 
arbetsförmedlingen gjort omstruktureringar som kan medföra att behovet av försörjningsstöd ökar. I dagsläget har 
förvaltningen dock kapacitet för att möta eventuella ökningar i antalet sökande. 

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Förvaltningens arbete med Signs of Safety medför en ökad 
delaktighet från barn och ungdomar som ligger väl i linje med Barnkonventionens intentioner. 
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Nämndens ansvarsområden 

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller 
behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också 
för att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i 
samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL). 

Viktiga händelser 

Förvaltningen har tagit fram en implementeringsplan för familjeorienterat arbetssätt och en översyn av 
samverkansrutiner påbörjats. Arbetssättet syftar till att förbättra livssituationen för barn och föräldrar i utsatta 
situationer och att utveckla samverkan mellan enheterna på förvaltningen. 

I Kvinnofridsbarometern 2019 som undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer placerar sig Solna på en tredjeplats i landet. Det är ett tydligt tecken på att socialförvaltningen prioriterar 
dessa frågor och arbetar aktivt med dem. I samarbete med stadens övriga berörda förvaltningar kommer en 
åtgärdsplan och en handlingsplan att arbetas fram för att ytterligare förstärka stadens förebyggande arbete inom 
området. 

Trenden att allt färre hushåll i Solna erhåller försörjningsstöd fortsätter. Antalet hushåll har minskat från 418 till 347 
i jämförelse med samma period 2018. 

Arbetsförmedlingens omstrukturering har gjort att antalet kundtorg har minskat till endast fyra i 
Stockholmsområdet, varav Solnas är ett av dem. De kundtorg som finns kvar får högre arbetsbelastning, vilket i sin 
tur kan leda till att fler personer inte får den hjälp de behöver i att söka arbeten. På sikt kan detta leda till att antalet 
som ansöker om försörjningsstöd ökar. 

För att möta behovet av boenden till brukare som är föremål för missbruksbehandling har förvaltningen utökat sina 
boendelösningar med stödlägenheter, där den boende under en period får förstärkt stöd i sin utslussning i till ett 
eget boende. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter 
och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd. 

 Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

 Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan 
med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 
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Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med 

målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat från 418 till 347 i jämförelse med samma period 2018. 
Medelbiståndet per månad har minskat från 9 275 till 8 500 kronor per månad, på grund av minskat behov av 
skyddat boende. Samtidigt har antalet hushåll som haft utbetalning varje månad, de senaste 12 månaderna, ökat från 
32 till 42 jämfört med föregående period. Under perioden har i genomsnitt 70 personer varje månad varit inskrivna i 
åtgärder (arbetsträning samt anställning i olika former, främst OSA). Tre personer har gått från OSA-anställning till 
annat arbete. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Klienternas arbetsförmåga utreds med hjälp av konsultläkare, konsultpsykolog och arbetsmarknadsinsatser. 
Syftet är att utreda vilken typ av arbete klienten kan ha, eller att arbeta för att klienten ska bli 
självförsörjande genom sjukersättning om arbetsförmåga inte finns. 

 Klienterna erbjuds hembesök i syfte att öka klientkontakten. 

 Klienter som är aktuella för försörjningsstöd i mer än tre månader skriver tillsammans med sin 
socialsekreterare en handlingsplan, med tydligt mätbara mål och delmål för att på sikt nå självförsörjning. 

 Klienter med arbetsförmåga erbjuds arbetsmarknadsinsatser enligt Solnamodellen, som innebär ett nära 
samarbete mellan socialförvaltningen, kompetensförvaltningen och arbetsförmedlingen, för att hitta 
effektiva och hållbara lösningar anpassade efter både individen och den lokala arbetsmarknaden. 

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med 

missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet brukare i biståndsbedömd sysselsättning har minskat från 79 till 77 i jämförelse med samma period 2018. 
Antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har minskat från 240 till 225. De senaste åren har tendensen varit att antalet 
brukare i öppenvårdsinsatser minskat något, vilket kan förklaras genom att färre personer ansöker om 
missbruksvårdande insatser 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Förvaltningen har arbetat för att utveckla metoder för att bättre möta den enskildes behov inom ramen för 
den interna öppenvården. 

 Resurssamråd genomförs i komplexa ärenden. Samråden syftar till att anpassa och matcha förvaltningens 
insatser till den enskildes behov. 

 För att möta behovet av boenden till brukare som är föremål för missbruksbehandling har förvaltningen 
utökat sina boendelösningar med stödlägenheter, där den boende under en period får förstärkt stöd i sin 
utslussning i till ett eget boende. 

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet orosanmälningar gällande barn- och ungdomar har ökat från 1 056 till 1 107 i jämförelse med samma period 
2018. Trenden har sett likadan ut de senaste åren, vilket kan bero på att medvetenheten kring dessa frågor växer 
vilket gör att benägenheten till att anmäla ökar. Aktualiseringar och utredningar på barn 0–12 år fortsätter öka något 
över tid. Däremot minskar antalet placeringar i familjehem för denna grupp. Aktualiseringar gällande 
ungdomsärenden ligger på en oförändrad nivå och antalet inledda utredningar har minskat något. 
Familjehemsvården för ungdomar ökar i och med att institutionsvård används mer sällan. Totalt sett har antalet barn 
och ungdomar som är aktuella för insats minskat från 309 till 296 i jämförelse med samma period 2018. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Arbetet med säkerhetsplanering har bidragit till att barn och ungdomars delaktighet ökat och att fler barn (i 
första hand 0–12 år) kunnat bo kvar i sitt nätverk. 

 Mottagningen har möjlighet att sätta in familjepedagogisk insats, lämna remiss till nätverksteamet, lämna 
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uppdrag om missbruksbedömning, sätta in akut krisstöd och lämna uppdrag till friytan. De har även 
möjlighet att sätta in insatsen Tryggare barn i ett tidigt skede. 

 Mottagningen ger också uppdrag till nätverksteamet i samband med placering för att på så sätt redan initialt 
inventera resurser i barnets/ungdomens nätverk. 

 Ett arbete har också påbörjats för att undersöka om ”Signs of success” kan vara en del i alliansbygge med 
ungdomar. Arbetet är liknande det som görs i säkerhetsplaneringsärenden gällande barn, men ungdomen är 
ännu mer involverad i sin egen planering och är med och sätter upp mål för att socialtjänsten inte längre ska 
vara orolig för ungdomen. 

 Öppenvården har implementerat FFT, funktionell familjeterapi, vilket är en insats för föräldrar, eller barn 
och föräldrar tillsammans, i familjer där man vet eller misstänker att barn utsätts för någon form av våld 
eller försummelse. 

 Öppenvården har implementerat föräldrastödsprogrammet Tryggare barn, som syftar till att stärka 
relationen och förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar. 

Socialnämnden ska säkerställa en god omsorg för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

 Målet uppfylls i år 

Antalet pågående ärenden ensamkommande barn och ungdomar har fortsatt att minska stadigt, och är nu 26 i 
jämförelse med 158 samma period 2018. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Barn och ungdomar som har vårdbehov får extra stöd 

 Ungdomar över 18 år utan vårdbehov får stöd att hitta eget boende och egen försörjning. 

 Genom det dynamiska inköpssystemet för boendeplatser har tillgången på lämpliga boendeplatser, i 
huvudsak stödboenden, säkrats. 

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett 

helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter. 

 Målet uppfylls i år 

För att kunna erbjuda en socialtjänst med god kvalitet behöver alla de insatser som ges av nämnden vara 
samordnade och utgå ifrån en helhetssyn av brukarens behov. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Uppföljningen av samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och barn-och 
utbildningsförvaltningen visar att kontinuerlig utveckling av samverkan sker genom att tillvarata varandras 
kompetenser och skapa samordning av insatserna. Varken syfte eller mål behöver ändras inför kommande 
verksamhetsår. Uppföljningen visar att samtliga rutiner gällande samverkan mellan socialförvaltningen och 
barn-och utbildningsförvaltningen behöver ses över och förankras hos medarbetarna under hösten 2019. 

 Uppföljningen av samverkansöverenskommelse mellan socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen 
visar att både syfte och mål har uppnåtts under första halvåret 2019 och de aktiviteter som ännu inte 
genomförts kommer att genomföras under hösten 2019. Varken syfte eller mål behöver ändras inför 
kommande verksamhetsår. Gemensamma rutiner mellan förvaltningarna har setts över under våren 2019. 

 Förvaltningen har tagit fram en implementeringsplan för familjeorienterat arbetssätt och en översyn av 
samverkansrutiner påbörjats. Arbetssättet syftar till att förbättra livssituationen för barn och föräldrar i 
utsatta situationer och att utveckla samverkan mellan enheterna. 

 Föräldrastödsprogrammet Komet har hållits utifrån samverkansöverenskommelsen barn- och 
utbildningsförvaltningen. Samtliga föräldrar har varit nöjda med insatsen. 

 En försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare pågår. Målsättningen är 
att den unge senast ska kallas till förhör inom nio dagar från brottet. Försöksverksamheten syftar också till 
att öka samverkan mellan polis och socialtjänst för att ett första förhör ska kunna hållas skyndsamt där både 
polis och socialtjänst medverkar. En samverkansöverenskommelse har tagits fram och följs upp en gång i 
månaden av parterna. Förvaltningen har även ett fungerande samarbete med polisen kring ungdomar i 
riskzonen och inbokade möten var sjätte vecka. 

 Projekt psykisk hälsa fortskrider och bidrar till förvaltningsöverskridande utvecklingsprojekt med inriktning 
till att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland kommunens invånare. Flera av projekten genomförs i 
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samverkan med brukarföreningen Inflytanderådet. 

 Förvaltningen har kontinuerlig samverkan med arbetsförmedlingen och kompetensförvaltningen gällande 
deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt: 

 Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår enligt plan 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Uppdrag 

 Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
hemmaplanslösningar. 

 Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer. 

Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplan för det 

fortsatta arbetet med hemmaplanslösningar. 

 Uppdraget är slutfört. 

Under juni har uppdraget om socialnämndens handlingsplan för arbetet med hemmaplanslösningar rapporterats till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Socialnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära 

relationer. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget om en åtgärdsplan/strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer har i juni rapporterats till 
socialnämnden. Även Kommunstyrelsen har i september tagit del av återrapporteringen av uppdraget samt gett 
socialnämnden i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med de förebyggande insatser som görs av andra 
förvaltningar/nämnder i staden. 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

Nämndens samlade nettokostnader uppgår till 140,9 mkr, vilket innebär ett överskott på 14,4 mkr mot periodiserad 
budget. I jämförelse med 2018 har verksamhetens nettokostnader minskat med 2 procent, motsvarande 2,9 mkr. 
Intäkterna har minskat med 17,4 mkr (32,5%) och kostnaderna har minskat med 20,3 mkr (10,3%). 

Överskottet mot periodiserad budget förklaras framförallt av lägre bruttokostnader på 16,3 mkr. 
Personalkostnaderna visar ett överskott på 4,9 mkr och beror på senarelagda tillsättningar av vakanser, sjukfrånvaro 
samt fördröjd extern process av rekrytering av offentligt skyddat anställda. Köp av verksamhet, såsom externa 
vårdplatser i hem för vård och boende (HVB) för vuxna missbrukare och heldygnsvård inom jourhem samt 
konsulentstödda jour- och familjehem för barn och ungdom, visar ett överskott på 4,0 mkr. Avvikelsen på 6,8 mkr 
mot periodiserad budget för övriga kostnader beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd med 6,0 mkr. 
Lägre intäkter på 1,8 mkr mot periodiserad budget beror på lägre moms- och hyresintäkter. Detta står i relation till 
lägre kostnader för köpt verksamhet samt lägre hyreskostnader eftersom antalet lägenheter med sociala kontrakt 
minskar då de boende tar över hyreskontrakten. 

Verksamhetens nettokostnader har minskat med 2 procent, motsvarande 2,9 mkr, i jämförelse med 2018. Intäkterna 
har minskat med 17,4 mkr och kostnaderna med 20,3 mkr. Minskningarna förklaras huvudsakligen av att 
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statsbidragen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har minskat med 18,3 mkr respektive av att köp av 
verksamhet har minskat med 19,0 mkr, främst på grund av minskat behov av boendeplatser för ensamkommande 
flyktingbarn. Minskningen av övriga kostnader på 2,8 mkr, jämfört med 2018, har sin förklaring i lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat från 418 hushåll till 347 i jämförelse 
med samma period 2018. Personalkostnaderna ligger på samma nivå som 2018. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 2,9 2,6  0,4 3,8 4,1 0,3 

Hyror och arrenden 5,8 6,5  -0,7 9,7 8,7 -1,0 

Bidrag 23,1 40,0  -1,4 36,7 34,7 -2,0 

Försäljning av verksamhet 0,1 0,3  0,0 0,1 0,1 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 4,3 4,0  -0,1 6,6 6,6 0,0 

Summa intäkter 36,1 53,5 -32,5 % -1,8 56,8 54,2 -2,6 

Personalkostnader -86,5 -86,5  4,9 -137,1 -129,7 7,4 

Köp av verksamhet/tjänster -52,9 -70,2  4,0 -85,4 -83,4 2,0 

Lokalkostnader -16,4 -17,3  0,8 -25,8 -24,6 1,2 

Kapitalkostnader -0,2 -0,4  -0,1 -0,1 -0,4 -0,3 

Övriga kostnader -17,4 -19,6  6,8 -36,3 -30,0 6,3 

Interna kostnader (kto 79) -3,6 -3,3  -0,2 -5,2 -5,2 0,0 

Summa kostnader -177,0 -197,3 -10,3 % 16,3 -289,9 -273,3 16,6 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-140,9 -143,8 -2,0 % 14,4 -233,0 -219,1 13,9 

        

Nämndens helårsprognos är ett överskott på 13,9 mkr mot budget, vilket innebär att verksamhetens 
nettokostnadsutfall uppgår till 219,1 mkr. Den prognostiserade positiva budgetavvikelsen beror på budgetöverskott 
för försörjningsstöd med 6,3 mkr och budgetöverskott för personalkostnader. Prognosen är gjord med viss 
försiktighet i avvaktan på kostnadsutveckling gällande pågående tillsättningar av vakanser och ett högt antal 
aktualiseringar för barn och ungdom som kan leda till kostsam heldygnsvård. Därutöver är det ett antal kostnader 
som fördelar sig ojämnt över året. 

Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 % 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Staben och övergripande 
administration 

-13,4 -13,8 2,9 % 1,9 -23 -22,8 0,2 

Ekonomi- och 
arbetsmarknadsenheten 

-26,8 -30,3 11,6 % 8,9 -53,4 -43 10,4 

Vuxenenheten -45,9 -44,1 -4,0 % 2,0 -71,8 -70,4 1,4 

Barn- och ungdomsenheten -54,8 -55,6 1,4 % 1,6 -84,8 -82,9 1,9 

Summa nämnd -140,9 -143,8 2,0 % 14,4 -233,0 -219,1 13,9 

Staben och övergripande administration 

Stabens nettokostnader är 13,4 mkr, vilket innebär överskott med 1,9 mkr mot periodiserad budget. 
Budgetöverskottet förklaras främst av lägre vårdkostnader för ensamkommande barn. I januari 2019 
omorganiserades flyktingbarnenheten och ingår nu under staben och övergripande administration. Antalet 
asylsökande barn har minskat, både i jämförelse med 2018 och under året, vilket inneburit ett minskat behov av 
boendeplatser. Antalet ensamkommande flyktingbarn har under året minskat från 24 i januari till 13 i augusti. 
Kostnaderna har minskat med 19,0 mkr och intäkterna med 18,3 mkr i jämförelse med samma period 2018. 

Nettokostnaderna för staben och övergripande administration har minskat med 0,3 mkr mellan 2018 och 2019. 

Årsprognosen för enheten är ett överskott på 0,2 mkr. 

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 

Verksamhetens nettokostnader är 26,8 mkr och visar överskott på 8,9 mkr mot periodiserad budget. Det förklaras 
främst av en avvikelse gällande försörjningsstöd på 5,7 mkr, samt av vakanser för offentligt skyddade anställda (2,1 
mkr) till följd av fördröjd extern process av rekrytering. Nettokostnaderna har minskat med 3,5 mkr jämfört med 
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2018, vilket beror på minskade kostnader för försörjningsstöd (0,9 mkr) och för bistånd gällande relationsvåld i 
form av placeringar i skyddat boende (1,9 mkr). Minskningen i antalet placeringar beror på att andra lösningar varit 
möjliga för målgruppen som alternativ till skyddat boende. Antalet hushåll har minskat från 418 till 347 i jämförelse 
med samma period 2018. 

Årsprognosen för enheten är ett överskott på 10,4 mkr. 

Vuxenenheten 

Verksamhetens nettokostnader är 45,9 mkr, vilket innebär ett överskott på 2,0 mkr mot periodiserad budget. 
Budgetavvikelsen beror främst på att köp av externa vårdplatser för hem och vård och boende (HVB) för vuxna 
personer med missbruk lämnar ett överskott på 2,4 mkr. Antalet vuxna missbrukare med placering i HVB, antalet 
vårddygn och vårddygnskostnaderna är lägre än budgeterat. Kostnaderna för vuxna inom socialpsykiatri och 
samsjuklighet med placering i gruppboende eller HVB visar underskott på 0,9 mkr. Nettokostnaderna för enheten 
har ökat med 1,8 mkr i jämförelse med samma period 2018. 

Årsprognosen för enheten är ett överskott på 1,4 mkr. 

Barn- och ungdomsenheten 

Verksamhetens nettokostnader är 54,8 mkr och visar ett budgetöverskott på 1,6 mkr. Kostnaderna för 
institutionsplaceringar ligger nu i nivå med budget, till följd av att flera placeringar enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) avslutats under året och att vården övergått till andra former. Kostnaderna 
för familjehemsvård såsom jourhemsplaceringar och placeringar i konsultstödda jour- och familjehem är lägre än 
budgeterat. Kostnaderna för öppenvårdsinsatser ligger i nivå med budget. I jämförelse med 2018 har 
nettokostnaderna minskat med 0,8 mkr. 

Årsprognosen för enheten är ett överskott med 1,9 mkr. 

  

Investeringar 

Under perioden har, i likhet med samma period föregående år, inga investeringsmedel förbrukats och nämnden 
förväntas inte ha några utgifter för investeringar under året. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarer, 
arbetsmiljöåtgärder 

0 0 0 -0,2 0 0,2 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 

Uppföljningen av handlingsplan mot våld i nära relation visar att både syfte och delmål har uppnåtts under första 
halvåret 2019 och de aktiviteter som ännu inte genomförts kommer att genomföras under hösten 2019. Varken syfte 
eller mål behöver ändras inför kommande verksamhetsår. 

Uppföljningen av strategisk plan för att motverka utestängning från bostadsmarknaden visar att förvaltningen 
arbetar aktivt utifrån planen och att kontinuerlig utveckling och förbättring sker. En kartläggning av hemlösheten 
hos förvaltningens klienter kommer i enighet med planen att genomföras under hösten 2019. 

Förvaltningens övergripande utvecklingsprojekt kring familjeorienterat arbetssätt har fortsatt enligt 
implementeringsplanen. Syftet med satsningen är erbjuda samordnat stöd för barn och föräldrar i familjer där det 
förekommer missbruk och/eller psykiska ohälsa. 

Utredningsgruppen barn 0-12 år har genomfört en förändring i arbetssätt med en uppdelning av gruppen i två team 
som tar emot alla nya ärenden i perioder om åtta veckor där ena teamet arbetar i alla nya ärenden under en period 
för att sedan i nästa period enbart arbeta i pågående ärenden. Syftet med förändringen är att socialsekreterarnas 
arbete ska bli mer förutsägbart, att under en period kunna enbart fokusera på pågående ärenden, utredningar och 
insatser, öka variationen i utredningstid och att identifiera ärenden som kräver mindre arbetsinsats och de som har 
större behov av stöd och hjälp. Teamarbetet har bidragit till mer varierande utredningstider och både medel och 
mediantider har minskat. Enheten fortsätter att utveckla arbetet med team och en ny riskbedömning kommer göras 
under hösten 2019. 
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Alla handläggare inom barn-och ungdomsenheten skriver minst två kortutredningar enligt SKL:s förslag och detta 
stödjer också arbetet med varierande utredningstider. Mottagningen färgviktar ärenden för att ge en signal om 
ärendets tyngd för att stödja arbetet med varierande utredningstider. Arbetet med komprimerade och strukturerade 
förhandsbedömningar fortsätter och ett arbete har gjorts inom mottagningen gällande samtal med barn i 
förhandsbedömningar för att säkerställa att samtal med barn hålls som regel i förhandsbedömningar. 

Arbetet med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety fortsätter inom barn- och ungdomsförvaltningen. En ”karta” 
över arbetssättet och olika verktyg i Signs of Safety har tagits fram som stöd för implementeringen och som 
pedagogiskt hjälpmedel i utbildning och introduktion av nyanställda. Ord- och bildberättelse är ett verktyg som 
används i säkerhetsplaneringen. Detta är en förklaring som skapas för att barnet ska förstå varför en 
säkerhetsplanering behövs. Ord-och bildberättelsen kan även användas i andra ärenden och under 2019 har ett 
arbete påbörjats där även handläggarna som arbetar med placeringar av ungdomar använder verktyget. 

Socialförvaltningen erbjuder en insats, Tryggare Barn, för familjer där det förekommer våld. Två medarbetare har 
utbildats i metoden och håller i kurser för föräldrar där innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan 
föräldrar och barn och minska risken för konflikter. 

Det gemensamma projektet mellan socialförvaltningen och barn-och utbildningsförvaltningen i form av stödteam 
fortgår. Teamet arbetar med utbildning och information till skolorna samt familjer med barn som har omfattande 
skolfrånvaro i årskurs F-6. 

Nya ledare har utbildats till föräldrastödsprogrammet Komet, som syftar till att förbättra kommunikationen mellan 
barn och föräldrar för att staden framöver ska vara självförsörjande när det gäller kursledare. 

Implementering av individens behov i centrum IBIC inom vuxenenheten fortsätter. IBIC är ett behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt för den som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning enligt 
socialtjänstlagen (SoL). Processledare har utbildats och verksamhetssystemet anpassats för metoden. 

Vuxenenheten har utökat sina boendelösningar med stödlägenheter som är mellansteg från Trampolinen där den 
boende under en period får förstärkt stöd i sin utslussning till egen lägenhet. Stödlägenheterna ökar också 
förutsättningarna för en snabbare genomströmning på Trampolinen. 

Ensamkommande gymnasieungdomar har genom kompetensförvaltningens arbetsmarknadsenhet erbjudits 
sommarjobb. Ett fortsatt arbete med att effektivisera samarbetet med arbetsmarknadsenheten har ökat 
genomströmningen på offentligt skyddade anställningar och fått flera deltagare uppnå egen försörjning. 

Projekt Uppdrag psykisk hälsa fortskrider och under våren har en utbildning i suicidprevention för både handläggare 
i förvaltningen och allmänheten i Solna genomförts. En annan satsning inom ramen för projektet är familjerättens 
föräldrautbildningar BIFF (barn i föräldrars fokus) som riktar sig till föräldrar i vårdnadskonflikter. Utvärdering som 
gjordes våren 2019 visar att deltagarna är mycket nöjda med utbildningen. De upplevde att barnets röst kom fram 
och de fick ta del av andras erfarenheter för att hitta lösningar i vårdnadskonflikter. 

Under 2018 gjordes en översyn av nämndens kvalitetsdeklarationer och samtliga reviderades. Det har därför inte 
funnit behov av en ny översyn under året. 

Under 2019 har hittills 13 synpunkter och klagomål registrerats. Åtta gäller handläggning och fem bemötande. 
Inkomna synpunkter och klagomål har följts upp inom berörda enheter. Antalet inkomna synpunkter och klagomål 
har ökat jämfört med 2018, då förvaltningen registrerade totalt sex synpunkter och klagomål för hela året. Att antalet 
2018 var så få har setts som ett utvecklingsområde, och förvaltningen har arbetat för att samtliga medarbetare ska ha 
kännedom om vikten av att hantera synpunkter och klagomål i enlighet med angiven rutin. 

Tre rapporter enligt lex Sarah har gjorts inom förvaltningens enheter. En av dessa har resulterat i att en anmälan 
gjorts till IVO. IVO har bedömt att socialnämnden fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet och har 
beslutat att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder. Från externa utförare har information om en lex Sarahrapport 
inkommit. 

Från enskilda har fem klagomål lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fyra av dessa gällde samma 
ärende. IVO har beslutat att inte gå vidare med granskning gällande något av klagomålen. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med 
stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte 
och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna 
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verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt 
för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2019. 

I maj tog förvaltningen tillsammans med kompetensförvaltningen emot studiebesök från Valimera, Solna stads 
vänort i i Lettland. Särskilt fokus var på arbetsmarknadsinsatser, familjehemsplaceringar och barn-och 
ungdomsenhetens öppenvårdsinsatser. 

I november 2018 deltog medarbetare vid International Signs of Safety Gathering i Dublin. På förvaltningens 
sommaravslutning i juni presenterades erfarenheter från konferensen i form av hur det går att använda sig av 
konkreta verktyg i arbetet med säkerhetsplaneringar, samt exempel på hur ett kulturellt perspektiv kan tillföras 
arbetet. Arbetet med att implementera Signs of Safety i nämndens verksamhet bidrar till att uppfylla nämndens mål 
att säkerställa att barn och ungdomar inte far illa. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2019. 

En värdegrundsdag för nyanställda har anordnats under våren, och ytterligare ett tillfälle har planerats för hösten. 
Tema för dagen är förvaltningens värdegrund och syftet är förutom att ge nyanställda medarbetare kännedom om 
förvaltningens värdegrund ge möjlighet till diskussion kring värdegrunden kopplat till den egna yrkesrollen. Tillfället 
under våren har utvärderats med gott resultat, särskilt uppskattat är möjligheten att utbyta erfarenheter med 
medarbetare från andra enheter. 

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all 
handledning. 

Förvaltningen kommunicerar och informerar via tolk i syfte att ge en likvärdig service till alla solnabor. 

Miljö 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens mål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019. 

Under våren har nyanställda på förvaltningen erbjudits miljöutbildning i två steg. 18 medarbetare deltog i steg ett 
och 12 medarbetare deltog i steg två. Socialförvaltningens samordnare för miljöfrågor har informerat om 
förvaltningens miljöarbete under enheternas arbetsplatsträffar (APT). Socialförvaltningens samordnare har även 
anordnat en miljöfrukost vars syfte var att uppmärksamma Världsnaturfondens globala miljömanifestationen Earth 
Hour. 

Under hösten fortsätter miljöarbetet med nya tillfällen för miljöutbildning och information om miljöarbetet vid 
enheternas arbetsplatsträffar. 

För att främja en effektiv resursanvändning i staden har förvaltningens medarbetare tillgång till miljöklassade 
tjänstebilar, tjänstecyklar och cykelpool. Förvaltningen fortsätter även att arbeta aktivt med källsortering, inklusive 
matavfallsinsamling. Därtill har förvaltningen främjat ökat återbruk i staden, bland annat genom att vissa 
verksamheter erbjuder andrahandsbutiker men även genom att återbruka befintliga möbler och inventarier inom 
förvaltningen. Återbruket av befintliga möbler sker även ut till stadens övriga förvaltningar genom återbruksportalen 
Reko. 

Medarbetare 

Nämnden har en plan för kompetensutveckling 2018 – 2020 som omfattar både förvaltningsövergripande och 
verksamhetsspecifika kompetensinsatser. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare med en verksamhet som 
kännetecknas av trivsel, utveckling och effektivitet. Medveten och systematisk kompetensutveckling är en viktig 
faktor för att såväl behålla som attrahera nya medarbetare. Medarbetarna erbjuds utvecklingsmöjligheter samtidigt 
som att en god kvalitet i socialtjänsten säkerställs. Satsningar gjorda under perioden är bland annat att berörda 
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medarbetare har haft  grundutbildning i motiverande samtal - MI, basutbildning för nya medarbetare inom barn, 
ungdom och vuxna. Medarbetare inom öppenvården för barn och ungdomar har utbildats i funktionell familjeterapi 
- FFT som nu kan ges som insats för ungdomar med antisocialt/normbrytande beteende. 

Cheferna arbetar aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och erbjuder tidiga insatser i form av tex 
tidig bedömning och avslutningssamtal för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
sker i samverkan med de fackliga organisationerna i det den dagliga verksamheten bla genom att riskbedömningar 
genomförs systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö. 

Per augusti uppgår antalet anställa till 221 medarbetare vilket är en minskning med 23 medarbetare sedan 2018. 
Sjukfrånvaron är 6,3 procent vilket är en minskning med 2,6 procent jämfört med motsvarande period föregående 
år.  Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna går tillsammans regelbundet igenom om det förekommit 
kränkande särbehandling inom förvaltningen. Hittills har det inte förekommit. Alla nyanställda erbjuds en halv 
utbildningsdag i förvaltningens värdegrund som bland annat tar upp människors lika värde. Före sommaren 
redovisades förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen och index i hållbart medarbetarengagemang, HME 
var 84,9 en ökning med 1,5 procent. 

Periodutfall 2019 2018 Förändring 

Antal anställda 221 244 -23 

- varav kvinnor 168 189 -21 

- varav män 53 55 -2 

Antal årsarbetare i snitt 216,7 230,1 -13,4 

Sjukfrånvaro, % 6,3 8,9 -2,6 

Hållbart medarbetarengagemang-index (HME) 84,9 83,4 1,5 

Fotnot: Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro avser perioden januari-juli för respektive år. 

Framtida utmaningar och förutsättningar 

Regeringens prognos visar att antalet helårsförsörjda av ekonomiskt bistånd nationellt sett ökar med 14 procent till 
2020. Enligt arbetsförmedlingens prognos kommer konjunkturläget i Stockholms län avta något fram till slutet av 
2020. Det bör betonas att denna utveckling sker från en lång och ihållande högkonjunktur. Det finns fortsatt goda 
förutsättningar för en god och växande arbetsmarknad i Stockholms län. 

Arbetsförmedlingen omstruktureras, och har bland annat minskat antalet kundtorg har minskat till endast fyra i 
Stockholmsområdet. Kundtorget i Solna är ett av de som finns kvar. När de statliga resurserna för 
arbetsmarknadsinsatser minskar finns en risk att arbetsuppgifter vältras över på kommuner. Att arbetsförmedlingen 
minskar sin bemanning och antalet kundtorg kan medföra att arbetslösa (och arbetsgivare) får sämre service. Att 
arbetslösa inte får stöd i att söka arbete kan också leda till att antalet som ansöker om försörjningsstöd ökar. I 
dagsläget har ekonomi- och arbetsmarknadsenheten kapacitet för att möta eventuella ökningar i antalet sökande. 
Solna stad arbetar med effektiva arbetsmarknadsinsatser enligt Solnamodellen. Arbetet innebär ett nära samarbete 
mellan socialförvaltningen, kompetensförvaltningen och arbetsförmedlingen, för att hitta effektiva och hållbara 
lösningar anpassade efter både individen och den lokala arbetsmarknaden. 

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen har utsett en person som ska ta fram en 
vägledning som hjälp med tolkning och tillämpning. Uppdraget ska vara klart 31 maj 2019. Vägledningen har ännu 
inte givits ut. Förvaltningens arbete med Signs of Safety medför en ökad delaktighet från barn och ungdomar som 
ligger väl i linje med Barnkonventionens intentioner. 

Sedan 2018 har kommunerna ett utökat ansvar för insatser riktade till personer med spelmissbruk, enligt tillägg i 
socialtjänstlagen (2001:453). Region Stockholm och kommuner i Stockholms län, inklusive Solna, har med anledning 
av det utökade uppdraget, skrivit en tilläggsöverenskommelse som börjar gälla 30 september 2019. Genom 
tilläggsöverenskommelsen efterlevs ändringarna i socialtjänstlagen (SFS 2017:809) och hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:810). 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

HVB Barn- och unga 2017(via SKL Kommentus 
Inköpscentral, SKI) 

Avtalet är klart för avrop. 

Stödboende (Via SKI) Avtalet är klart för avrop. 

Konsulentstödd familjehemsvård för barn och Avtalet är klart för avrop. 
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

unga (via Stockholms Inköpscentral, STIC) 

Strukturerad öppenvård för barn och unga (via 
STIC) 

Avtalet är klart för avrop. 

Hem för vård och boende (HVB) för barn och 
unga (via STIC) 

Tilldelningsbeslut är fattade. 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser 
inom socialpsykiatri 

Avrop genomförda löpande under året. 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för 
vuxna med missbruksproblematik 

Avrop genomförda löpande under året. 

Löpande avrop enligt DIS (dynamiskt 
inköpssystem) på boendeplatser för 
ensamkommande flyktingbarn 

Avrop genomförda löpande under året. 

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för 
barn och unga 

Avtalet löper ut 2019-09-30. 

Avtalsuppföljning 

Under våren har en ordinarie avtalsuppföljning genomförts avseende nämndens LOV-avtal för familjerådgivning. 
Uppföljningen genomfördes i enlighet med förvaltningens rutin. Förvaltningen har bedömt att nämndens 
leverantörer av familjerådgivning sammantaget bedriver en väl fungerande verksamhet och att gällande avtal följs. 
En avvikelse mot avtal har identifierat då en leverantör vid tidpunkten för uppföljningen hade för få familjerådgivare 
anställda. Detta har åtgärdats av leverantören. 

Under hösten kommer avtalsuppföljning genomföras gällande nämndens gruppboenden för psykiskt 
funktionsnedsatta samt boendetjänster för ensamkommande flyktingbarn. 

Intern kontroll 

Under våren har kontroller genomförts i enlighet med nämndens internkontrollplan. Resultatet har sammanställts 
och överlämnats till respektive enhet med uppdrag om att ta fram lämpliga åtgärdsförslag där avvikelser identifierats. 

Under hösten kommer ytterligare kontroller genomföras och ett samlat resultat av internkontrollen redovisas i 
nämndens årsredovisning. 

Återrapportering av vissa nämndbeslut 

I enlighet med nämndens rutin för återrapportering av beslut redovisas i samband med delårsrapporter och bokslut 
kortfattat verkställigheten av vissa beslut som fattats av nämnden under aktuell period. Under året har 
socialnämnden sammanträtt vid 5 tillfällen. 5 beslut kvarstår från tidigare år. Ärenden som rör icke verkställda beslut 
följs upp och redovisas i särskild ordning. 

SN 2017-11-14 

Ärende: Upphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga (SN/2017:190) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av hem för vård och boende (HVB) för barn 
och unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna 
stads räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Tilldelningsbeslut är fattade. 

Ärende: Upphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga (SN/2017:191) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av strukturerad öppenvård för barn och unga via 
Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads räkning 
fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Avtalet är klart för avrop. 

Ärende: Upphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga (SN/2017:192) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att genomföra en ramupphandling av konsulentstödd familjehemsvård för barn och 
unga via Stockholms Inköpscentral (STIC) samt att delegera till Stockholms Inköpscentral (STIC) att för Solna stads 
räkning fatta beslut om förfrågningsunderlag och val av leverantör. 

Återrapportering: Avtalet är klart för avrop. 
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SN 2018-05-08 

Ärende: Upphandling: SKI HVB Barn och unga (SN/2018:66) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av HVB Barn och unga. 

Återrapportering: Avtalet är klart för avrop. 

Ärende: Upphandling: SKI Stödboende för barn och unga (SN/2018:65) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att anmäla sitt deltagande till SKI:s upphandling av Stödboende för Barn och unga. 

Återrapportering: Avtalet är klart för avrop. 

2019-04-23 

Ärende: Ändring i Socialnämndens reglemente med anledning av ny tobakslag (SN/2019:41) 

Beslut: Socialnämnden beslutar godkänna föreslagen ändring av nämndens reglemente, samt överlämnar detsamma 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

Återrapportering: Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att godkänna revideringen av socialnämndens 
reglemente. 

Ärende: Ansökningsavgifter med anledning av ny tobakslag (SN/2018:1) 

Beslut: Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nya taxor gällande 
ansökan om tillstånd för försäljning av tobak ock likande produkter. Taxorna gäller från och med den 1 juli 2019. 

Återrapportering: Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 att fastställa nämndens förslag. 

Ärende: Yttrande över motion från Vänsterpartiet om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa verksamhet 
(SN/2019:54) 

Beslut: Socialnämnden beslutar att som sitt yttrande över motionen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag om att motionen anses besvarad.. 

Återrapportering: Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 att förklara motionen besvarad. 

Verksamhetsmått 

Nedan redovisas verksamhetsmått i enlighet med nämndens uppföljnings- och utvärderingsplan. 
Verksamhetsmåtten är ett urval och urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden att följa. 

Från och med 1 januari 2019 har verksamheten kring ensamkommande barn ändrats och redovisas dels under 
ekonomiskt bistånd och dels under egen rubrik. Nyckeltal för tidigare år är därför inte jämförbara. 

Årets verksamhetsmått är kompletterade med nyckeltal för våld i nära relation. Ingen jämförelse bakåt i tiden är 
möjlig. 

Ekonomiskt bistånd 

Antal hushåll med utbetalningar 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 213 235 223 168 235 215 197 190 203 221 230 231 

2018 205 191 197 187 184 164 184 182 156 188 176 180 

2019 168 157 172 159 182 151 174 143     

Snittbidrag per månad 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 7 505 6 683 7 192 6 818 8 161 7 127 7 770 6 540 6 995 7 914 7 693 9 073 

2018 9 509 10 347 9 374 9 546 9 811 8 585 9 142 7 883 8 584 8 320 8 282 7 597 

2019 8 427 8 363 8 505 8 481 8 909 8 256 8 502 8 556     
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Barn, 0-12 år 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 43 41 44 43 44 46 46 47 46 42 43 47 

2018 50 45 45 48 48 46 45 46 43 41 41 38 

2019 38 33 36 30 29 29 28 27     

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 296 1 142 1 248 1 287 1 364 1 375 1 362 1 420 1 348 1 279 1 290 1 416 

2018 1 451 1 240 1 385 1 350 1 432 1 380 1 337 1 357 1 219 1 271 1 162 1 178 

2019 1 061 902 981 871 899 830 868 811     

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 

2018 2 2 1 4 4 4 1 1 0 0 1 1 

2019 1 1 1 0 0 0 0 0     

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 9 0 0 0 3 5 62 45 56 31 30 31 

2018 50 37 31 109 124 38 31 31 0 0 6 21 

2019 31 28 15 0 0 0 0 0     

Ungdom, 13-20 år 

Familjehemsvård, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 14 12 12 14 15 17 17 15 14 13 13 13 

2018 10 12 8 9 12 11 10 11 9 12 12 13 

2019 18 18 24 24 25 26 23 20     

Familjehemsvård, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 393 336 372 372 404 469 508 429 388 377 389 342 

2018 292 284 225 244 363 317 285 308 270 322 360 360 

2019 505 481 663 706 769 730 690 581     

Dygnetruntplaceringar, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 19 21 20 17 16 16 12 13 13 13 14 14 

2018 13 11 8 8 10 9 10 10 11 11 12 13 

2019 11 10 12 11 10 10 12 12     

Dygnetruntplaceringar, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 577 555 574 466 495 436 346 391 321 378 390 380 

2018 373 224 227 212 289 260 271 245 326 317 299 370 

2019 302 272 337 308 303 271 325 308     

Ensamkommande flyktingbarn 

Asylbarn (anvisade), antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 8 7 7 7 7 7 2 3     
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Barn med permanent uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 16 14 14 8 8 8 8 7     

Barn med tillfälligt uppehållstillstånd, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 0 0 0 0 3 3     

Vuxna 

Dygnetruntplaceringar missbruk, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 5 8 7 8 9 8 9 6 6 5 5 4 

2018 3 3 3 2 2 2 2 3 2 4 5 6 

2019 4 2 2 1 2 1 1 1     

Placering enligt LVM, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 1 1 1 0 0 1 2 1 2 3 3 4 

2018 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

2019 1 1 0 0 0 0 2 1     

Missbruk, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 166 240 246 217 206 199 241 191 173 221 207 225 

2018 155 161 126 90 103 72 93 115 120 165 178 126 

2019 130 77 62 42 60 30 68 62     

Dygnetruntplaceringar socialpsykiatri, exkl. egna gruppboenden 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 13 13 13 12 12 13 12 12 12 12 13 13 

2018 13 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

2019 12 12 12 12 12 13 13 13     

Socialpsykiatri, antal vårddygn exkl. egna gruppboenden 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 403 364 396 360 372 373 372 372 360 372 390 403 

2018 403 439 372 360 370 360 372 372 360 402 392 390 

2019 372 336 372 360 372 373 403 403     

Dygnetruntplaceringar samsjuklighet, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 13 11 13 14 15 18 17 16 11 14 13 10 

2018 9 10 8 8 6 9 10 8 6 7 9 9 

2019 6 7 7 8 9 9 8 7     

Samsjuklighet, antal vårddygn 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2017 389 261 385 400 367 449 481 411 320 319 305 263 

2018 278 250 203 212 158 187 243 208 150 209 209 281 

2019 186 172 217 173 200 257 233 194     

Våld i nära relation 

Pågående ärenden, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 9 11 10 8 8 11 9 9     
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Pågående ärenden där det finns barn under 18 år, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 7 8 8 7 6 9 6 6     

Placeringar på skyddat boende, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0 0 0 0 2     

Medföljande barn på skyddat boende, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 4 0 0 0 0 0 2     

Placeringar i nordväst boendekedja, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0     

Placeringar i egen jourlägenhet, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 1 0 0 0 1 0 0     

Interna råd- och stödsamtal, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 3 3 7 6 2 6 1 4     

Externa råd- och stödsamtal, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0 0 0 0 2     

Kontaktmannaskap, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 2 0 0 0 0 0 2     

Pågående stöd och behandling till våldsutövare, antal personer 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 3 4 4 2 2 1 1 2     

 


