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1. Inledning 

Syftet med verksamhetsplanen 

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är 

den av fullmäktige fastställda Mål och budget.  

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en 

utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens 

verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får 

genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt 

ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar 

samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. 

 

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter 
 

§ 1  

Socialnämndens verksamhetsområde är individ- och familjeomsorg och andra sociala frågor. 

Beslut om riktlinjer, normer och övriga styrdokument rörande kommunens verksamhet angående 

försörjningsstöd ska behandlas i socialnämnden för att därefter fastställas av 

kommunfullmäktige.  

Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för:  

 

− de uppgifter för funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ankommer på 

omsorgsnämnden enligt dennas reglemente.  

− den uppgift enligt socialtjänstlagen som avser insatser till personer med demens-diagnos, då 

den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden enligt dess reglemente.  

 

Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen 

verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska som ansvarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763).  

Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (2001:1 622).  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som remissinstans enligt lotterilagen (1994:1 000) 

rörande vissa förutsättningar att anordna spel på värdeautomater och restaurangkasinobord.  

Nämnden utövar omedelbar tillsyn enligt 19 a § punkten 2 b-c och 3 tobakslagen (1993:581).  

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare (2017:425).  

Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får 

socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s.k. familjecentraler.  

Vidare skall nämnden: 

 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2006:548) 

- yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman. 

 

Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens 

basuppgifter efter att samråd skett med kultur- och fritidsnämnden.  
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Nämnden ska med uppmärksamhet följa arbetsmarknadsfrågorna och ta de initiativ som kan 

behövas.  

Nämnden ska arbeta med att förbereda personer med dålig förankring på arbetsmarknaden så 

att de kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser eller få sin försörjning tillgodosedd genom 

arbete eller studier.  

Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd, med uppgifter som framgår av lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. Även i övrigt fullgör nämnden de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som 

enligt lag kan utföras av en kommun. 

 

Organisationsschema 

 

 

 

1.2 Verksamhetsidé 
 

Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun 

sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Vidare 

ska socialnämnden verka för att arbetslösa människor erbjuds insatser för att för att få ett 

hållbart arbete eller studier.  Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras och 

barnperspektivet skall alltid beaktas.  
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1.3 Värdegrund 

 
Medborgaren först, detta betyder för oss:  

’Att göra det bästa för medborgarna som bor i Södertälje kommun’. 

 

Respekt för individen, detta betyder för oss:  

’Att visa respekt och ta hänsyn till varje individs behov samt att se varje individ’.  

 

Mer än förväntat, detta betyder för oss: 

’Att ge våra brukare, medborgare och medarbetare ett gott bemötande’.   

 

Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:  

’Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv’.  

 

Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:  

’Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen 

vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammanhang, medborgardialog med mera. Olikheter 

skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv 

bejakar vi nyfikenhet, öppenheter och lyhördhet. 
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2. Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling 

Hållbar utveckling kan definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Södertälje ska 

genomgå en hållbar samhällsutveckling där kommunen utvecklas steg för steg på ett sätt som är 

långsiktigt hållbart. För att förklara begreppet hållbar utveckling kan det delas upp i tre 

dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, 

påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i 

Södertälje kommun. Hållbar utveckling uppnås när de tre dimensionerna sammanfaller. En god 

och långsiktigt hållbar ekonomi är avgörande för möjligheterna att uppnå social och ekologisk 

hållbarhet.  

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande 

globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar 

ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Målen i Agenda 2030 är kopplade till att bekämpa 

fattigdom och ojämlikhet för att bygga inkluderande samhällen, att de mänskliga rättigheterna 

ska förverkligas, att jämställdhet uppnås och kvinnors och flickors egenmakt främjas. Det 

långsiktiga skyddet för planeten och dess naturresurser ska garanteras. Om social problematik 

kan identifieras i ett tidigt skede kan också rätt insatser sättas in tidigt. I förlängningen kan risken 

för placeringar minskas.  

Att tillämpa kunskap och göra analyser för att veta vilka insatser som ska göras är centralt för att 

uppnå ett socialt hållbart Södertälje. Det krävs ett tvärprofessionellt arbetssätt för att insatserna 

ska kunna bli systematiska och implementeringsbara. Kunskap om risk och skyddsfaktorer, på 

såväl individ- som samhällsnivå är en förutsättning. Utifrån forskning om folkhälsa vet man att 

vissa grupper är särskilt sårbara: 

- flickor och pojkar med låg eller ofullständig utbildning  

- kvinnor och män från andra länder med arbetaryrken eller hög arbetslöshet  

- kvinnor och män med funktionsvariationer  

- barn i ekonomiskt utsatta familjer, framför allt ensamstående mödrar med små 

ekonomiska resurser  

- ensamkommande flyktingbarn, asylsökande och nyanlända kvinnor och män 

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på 

bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs 

ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av 

ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och 

ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på lång sikt.  



2020-01-08| Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor - Ekonomi | Verksamhetsplan 7 (31) 
 

 

 

Arbetsmarknad och försörjningsstöd 

Konjunkturen visar tecken på avmattning, även om efterfrågan på arbetskraft fortfarande är hög i 

vissa branscher. I Arbetsförmedlingens prognos för 2019 - 2021 (december 2019) anges dock 

att arbetslösheten kommer att stiga de närmsta åren och att ökningen främst kommer beröra 

utrikes födda med kort utbildning.  

Stockholms län har den högst skattade sysselsättningen av samtliga län. Södertälje har den 

högsta arbetslösheten i länet. För Södertäljes del finns också en större skillnad i arbetslösheten 

mellan kvinnor (6,9 procent öppet arbetslösa) och män (5,2 procent öppet arbetslösa) än i övriga 

kommuner i länet. Samtidigt har Södertälje bland de högsta andelarna arbetslösa som deltar i 

arbetsmarknadspolitiska program, främst Jobb- och utvecklingsgarantin.  

Arbetsförmedlingen inledde en omfattande omställningsprocess under 2019 i och med 

januariavtalet. I december 2019 meddelades dock att den planerade reformen kommer att 

skjutas på framtiden, och beräknas vara helt genomförd till 2022. Kommunernas framtida roll är 

inte helt klarlagd. Regeringen framhåller att kommuner är viktiga aktörer på det 

arbetsmarknadspolitiska området, men att utgångspunkten är fortsatt är att 

arbetsmarknadspolitiken ska vara statlig och nationellt sammanhållen.  

Socialnämnden tog över de kommunala arbetsmarknadsinsatserna från och med januari 2019 

och fokus under året har varit att skapa en ny sammanhållen enhet tillsammans med 

försörjningsstöd, Arbete och försörjning. En viktig utgångspunkt, som även kommer att vara 

central under 2020, är att fortsätta utveckla insatserna så att de stärker individernas möjligheter 

att bli självförsörjande. Detta innebär bland annat insatser på heltid och fokus på språkträning 

och digital kunskap. Verksamheten ska arbeta med att motivera, aktivera och förbereda 

deltagare att delta i Arbetsförmedlingens insatser eller studier. 

Försörjningsstödet har haft en nedåtgående trend. Såväl kostnaden för utbetalt bistånd som 

antalet hushåll har minskat. Även antalet nybesök och antalet barn i familjer med bistånd har 

minskat. Delvis är detta ett resultat av den goda konjunktur som rått under de senaste åren. Till 

detta ska dock läggas att stöd till handläggare, ökad kunskap i att utreda, samverkan med andra 

myndigheter samt att fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd på saklig grund, har bidragit 

till ett gott resultat för verksamheten. Att fortsätta detta arbete kommer alltjämt att vara centralt 

för en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.  

 

Barn, unga och familjer 

En stor andel av barn- och ungdomsärendena handlar om våld i nära relation; allt ifrån 

barnmisshandel till att barn bevittnat våld i nära relation. Samhällsproblemet är av omfattande 

karaktär och kräver stora insatser från socialtjänsten till utsatta barn, unga och vuxna. 

Kostnaderna för skyddade boenden för våldsutsatta föräldrar och medföljande barn har ökat. 

Utvecklingen kommer att följas och analyseras under 2020. Kostnadsutvecklingen för andra 

vårdkostnader/andra placeringar har ökat på grund av högre dygnskostnader för HVB och högre 

ersättningar vid jour- och familjehemsplaceringar. Öppenvården kommer att ställas om så att 

barn med stora behov av stöd och hjälp kommer att prioriteras. Barn och ungdom har också 

inlett ett omställningsarbete som innebär att göra organisationen mer tillgänglig genom att styra 

över resurser från biståndsbedömda insatser och myndighet till öppen ingång inom 

förebyggande enheten. 
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Ungdomskriminaliteten har minskat men andelen våldsbrott inom ungdomsgruppen har ökat. 

Oro finns för ökad rekrytering till gängkriminalitet bland barn och ungdomar då personer som 

varit dömda för organiserad brottslighet nu har avtjänat sina straff. Regeringen har utarbetat ett 

förslag till ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning, som föreslås gälla från och 

med 1 juli 2020. Kriminalvården ska enligt förslaget ansvara för påföljden vilket kan innebära en 

avlastning för socialtjänsten eller bättre samverkan med frivården jämfört med idag när hela 

ansvaret för målgruppen ligger på socialtjänsten. 

 

Missbruk och Socialpsykiatri 

Fler klienter med komplex problematik och ökning av missbruk/beroendeproblematik påverkar 

verksamheterna, bland annat i form av ökat inflöde. För att möta behoven hos målgruppen 

behövs flexibilitet för att kunna ställa om innehållet när nya behov uppstår, utveckla nya bättre 

anpassade metoder och arbeta med att bli bättre på att ge klienterna möjligheter till inflytande 

vid val av insats och delaktighet i vård och behandling. Ett ökat engagemang hos klienterna 

bidrar till att uppnå bättre resultat i vård och rehabilitering. Förändringen av målgruppen och 

ökningen av personer med samsjuklighet innebär att behandlingsinsatserna och programmen 

inom öppenvården behöver utvecklas. 

Sedan årsskiftet 2017/2018 har socialnämnden ansvar även för spelmissbruk. Detta har 

inneburit att kommunerna fått ett ansvar för det förebyggande arbetet och att erbjuda insatser vid 

spelmissbruk. För personer som har ett spelberoende har regionen fortfarande ansvar för att 

erbjuda behandling. Spelmissbruk/beroende är därmed likställt med missbruk/beroende av 

alkohol eller droger.  Tilläggsöverenskommelse mellan Södertälje kommun och Region 

Stockholm gällande personer med missbruk/beroende av spel trädde i kraft den 30 september 

2019.  

Tillgången till lägenheter har i viss mån förbättrats genom nytt avtal med Telge Bostäder, men 

alltjämt kvarstår att fler sociala boendekontrakt är nödvändiga för att kunna slussa klienter mot 

en mer självständig tillvaro efter behandling. Risken är att dessa blir kvar för länge i 

boendeformer som egentligen skulle behöva frigöras för andra behov. Vuxenenheten har 

analyserat boendeinsatserna i förhållande till aktuella behov och konstaterat att härbärget i sin 

nuvarande form inte fyller de behov som klienterna har. Under 2020 kommer därför härbärgets 

platser istället förläggas till vuxenenhetens boenden, i form av akut/jourboendeplatser. Även 

boendestödet ska kartläggas utifrån behov, tidsåtgång och struktur.  

 

Flyktingsituationen 

Södertälje påverkas av kriser och konflikter i olika länder då många flyktingar söker sig till staden 

och bosätter sig som asylsökande (EBO). En ny flyktingkris i Syrien, Afghanistan eller Irak skulle 

sannolikt innebära ökat resursbehov inom nämndens verksamheter. Migrationsverket 

konstaterade dock i sin oktoberprognos 2019 att även om läget i Syrien är svårbedömt står 

tidigare prognoser fast. I Södertälje precis som i många andra större kommuner råder 

bostadsbrist och trångboddhet. Därutöver finns en problematik med svarta hyreskontrakt som 

leder till osäkra boendeförhållanden för många barnfamiljer. Från 1 januari 2020 införs 

lagändringar som innebär att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i 

vissa områden (Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, 2019/20:10). En asylsökande 

som på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska som 

huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av 
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asylsökande m.fl. Regeringen ska i föreskrifter meddela vilka delar av en kommun som ska 

anses ha sociala och ekonomiska utmaningar. Kommunen ska sen kunna ange i en anmälan 

vilka kommundelar som ska omfattas.  

 

Psykisk hälsa  

Den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen. Tillsammans med en ändrad attityd i samhället 

mot ökad öppenhet, kan detta antas ge ökat inflöde till barn och ungdom och vuxenenheten på 

sikt. För att kunna möta dessa utmaningar är det viktigt att finna fungerande samverkan med 

primärvården och psykiatrin inom Region Stockholm. Vuxenenheten upplever att det finns fler 

klienter med komplex problematik och en svårighet att arbeta evidensbaserat med denna 

målgrupp då samarbetet med regionen behöver bli bättre. Barn och ungdom upplever att det 

finns en ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, vilket sällan är orsak vid aktualisering 

men vanligt som sekundär problematik. Ofta kan psykisk ohälsa hos barn och unga visa sig 

under barnavårdsutredningens gång och kräver samverkan med barn och ungdomspsykiatrin. 

Regeringen har bedömt att det finns ett stort behov av att förstärka satsningen inom psykiatri 

och psykisk hälsa och har under ett flertal år haft en överenskommelse mellan staten och 

Sveriges kommuner och regioner (SKR).  Insatsen syftar till att fortsätta skapa förutsättningar för 

ett långsiktigt arbete på området. Genom gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer är 

målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 

kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och 

sociala insatser. Satsningens syfte är bland annat att förstärka både primärvård och den 

specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt 

riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i regioner 

samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.  

Södertälje har tidigare blivit tilldelade stimulansmedel (så kallade priomedel) för arbete kring 

psykisk ohälsa. Hur det blir med eventuella stimulanspengar till kommuner och regioner under 

2020 är i dagsläget oklart. Dock har det beslutats att bidrag till psykiatrin utökats och satsning på 

psykisk hälsa kommer att göras under 2020, men hur detta kommer att utformas och vad som 

kommer att ingå finns inga besked eller indikationer på i dagsläget. Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) har initierat ett nytt utvecklingsarbete; Kraftsamling för psykisk hälsa. Detta 

hälsofrämjande utvecklingsarbete innebär såväl en bred samhällsförändring som omvandling av 

dagens välfärdstjänster. Det är omställningar som överensstämmer med Strategi för hälsa, nära 

vård och omsorg och ökad digitalisering som redan pågår på SKR. Förhoppningen är att en 

gemensam arbetsplan och samarbetsmodell kan skapas för de kommande åren 2020 - 2030. 

 

Digitalisering  

Digitaliseringens möjligheter för att utveckla bättre anpassade metoder samt ge klienter 

möjlighet till ökat inflytande och delaktighet i sin egen vård är centralt för framtiden. En utmaning 

är dock att frigöra nödvändiga resurser för förändringsarbetet. Digitalisering kräver omställning 

av processer samt stöd vid utveckling av nya rutiner och arbetssätt.  

Arbete och försörjning är på väg in i en ny fas av digitalisering där utmaningen är att få med 

medborgarna på det digitala tåget. E-tjänsten är igång och antalet som ansöker digitalt ökar. När 

andelen digitala ansökningar nått ca 25 procent kan ansökningsprocessen robotiseras. 

Uppföljningar sker kontinuerligt och det sker en fortsatt utredning kring vilka andra processer 

som kan digitaliseras. 
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Under 2020 kommer det nya verksamhetssystemet Combine att införas.  Systematisk 

uppföljning kommer att underlättas genom uttag av statistik från systemet. I och med införandet 

av Combine kommer även e-tjänsterna inom detta system att börja användas successivt.  

Under 2019 kommer Barn och ungdom samt vuxenheten att påbörja ett nytt arbetssätt med 

digitala mötesrum. Effekterna av detta följs upp under 2020. Under 2019 har ett nytt 

avvikelsehanteringssystem införts inom samtliga verksamheter. Det nya systemet ger bättre 

förutsättningar för systematisk uppföljning av avvikelser.  

 

Ekonomi och styrning 

Ny socialtjänstlag 

Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) pågår. En ny socialtjänstlag kommer att 

påverka socialnämnden. I april 2018 lämnades ett delbetänkande, Ju förr desto bättre – vägar till 

en förebyggande socialtjänst, SOU 2018:32.  I denna konstateras bland annat att kommunen bör 

ta ett övergripande och aktivt ansvar för att samordna det förebyggande arbetet och för 

socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Utredningen lyfter också fram att behov finns 

av att synliggöra arbetets innehåll, metodstöd och att förstärka kunskapsutvecklingen inom 

området. Utredningstiden av översynen av Socialtjänstlagen (2001:453) är förlängd och 

slutredovisning ska göras den 1 juli 2020.  

Motverka fusk och bedrägerier 

Att motverka fusk och bedrägerier inom försörjningsstöd är ett kontinuerligt prioriterat arbete, och 

nya steg mot ökad samverkan mellan myndigheter har tagits för att förbättra informationsutbytet. 

Den 1 juli 2018 ändrades folkbokföringslagen såtillvida att den som lämnar felaktiga uppgifter om 

var man är bosatt kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Denna skärpning av 

lagen innebär att myndigheter får ytterligare stöd i arbetet mot välfärdsbrottslighet.  Från och 

med 1 januari 2020 har lagen om underrättelseskyldighet utvidgats, vilket bland annat innebär 

att skyldigheten att underrätta har utvidgats till kommunerna. Detta medför ett bättre 

informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner, i syfte att motverka välfärdsbrotten. 

Barnkonventionen blir lag 

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Att barnkonventionen blir lag kommer att 

höja kraven inom hela socialtjänsten att tillämpa konventionen i bedömningar och beslut som rör 

barn. Detta kommer exempelvis medföra högre krav på hur vi synliggör barnen i våra 

utredningar. I dagsläget finns så kallade barnrättskort på försörjningsstöd, barnombudsmän inom 

vuxenenheten och BBIC-metoden som utredningsinstrument.  

Ekonomiska förutsättningar 

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Socialnämnden har 

ett totalt kommunbidrag på 770 349 tkr för 2020. Ingen kompensation för pris och löneökningar 

har skett. Ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent har inneburit en minskning av 

kommunbidraget med 7,7 mnkr. Ett tilläggsanslag ökat kommunbidraget med 5 mnkr för befintlig 

familjecentral och för ytterligare en familjecentral som planeras och ska starta under 2020 

(halvårseffekt) i syfte att stärka det förebyggande arbetet kring barn och ungdomar och 

säkerhetsställa att social problematik identifieras tidigt. Vidare har kommunbidraget ökat med 1 

mnkr som ett led i kommunens satsning på det förebyggande och trygghetsskapande arbetet 

bland barn och unga. Därutöver har en omfördelning av kommunbidrag skett mellan nämndens 

verksamheter med 16,6 mnkr. För mer detaljerad fördelning av kommunbidraget se avsnitt 

4.Ekonomi. 
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3. Kommunfullmäktiges mål  

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem 

målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.   

 

Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå 

 Målområde                Mål 

Kommunövergripande 

mål om vår 

gemensamma framtid 

Kunskapskommunen 

Södertälje 

• Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska 

förbättras 

Södertäljes medborgare 

• Medborgarna har inflytande och är delaktiga 

• Medborgarna har goda livsvillkor 

• Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet 

Attraktiva Södertälje 
• Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i 

och är en plats som attraherar studenter och besökare 

Ekologiskt hållbara 

kommunen Södertälje 

• Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin 

miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och 

företag att kunna leva hållbart 

Mål för att säkerställa 

resurser som behövs 

för att uppnå mål om 

vår gemensamma 

framtid 

God ekonomi och 

effektiv organisation 

• Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning 

Attraktiv arbetsgivare 

• Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare 

med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en 

arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och 

likvärdighet. 

 

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är 

nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det 

organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.  

 

3.1 Kunskapskommunen Södertälje 

 
KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska 
förbättras  

Detta mål berör inte socialnämnden utifrån att det är fokus på utbildning där inte nämnden har 

någon verksamhet.  
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3.2 Södertäljes medborgare 

 
KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga   

Detta betyder för oss: Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med 

den enskilde. Den enskilde bör därför ges möjlighet att påverka sin livssituation och den vård 

och det sociala stöd han eller hon får. Vid behov ska insatserna utformas och genomföras i 

samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar i en 

samordnad individuell plan. Socialtjänstens verksamheter ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. 

 

Nämndens indikatorer 

Ingående 

värde 

Kolada 

2018 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

Brukarbedömning, IFO totalt – 

Inflytande, andel (%) 

 

 

89 90 91 92 

Brukarbedömning, IFO totalt – 

påverka hjälp, andel (%) 

 

 

65 70 72 74 

Brukarbedömning socialpsykiatri – 

inflytande, andel (%)* 

 

 

85 85 87 89 

Brukarbedömning, socialpsykiatri – 

påverka hjälp, andel (%)* 

 

 

82 83 84 85 
Brukarundersökningen genomförs tillsammans med SKL på hösten. Samtliga nämndens verksamheter ingår, förutom 

socialpsykiatrin. 

*Brukarundersökning socialpsykiatri genomförs av verksamheten och är inte en nationellt jämförbar indikator 

 

Särskilda satsningar  

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden 

prioriterat följande satsningar för målet för 2020: 

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Vuxenenheten utvecklar metoder för 

brukarinflytande 

Egen verksamhets-

utveckling 

Årsbokslut Nej 

 

 

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor  

Detta betyder för oss: Socialtjänsten har en skyldighet enligt socialtjänstlagen att göra sig väl 

förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen. Detta innebär bland annat att medverka i 

samhällsplaneringen och att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Socialtjänsten ansvarar för ekonomisk hjälp och 

annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det samt råd, stöd och vård. Socialtjänsten 

ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Socialtjänsten ska aktivt 
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sörja för att personer med missbruksproblematik får den hjälp och vård som behövs för att 

komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska verka för att människor i behov av ekonomiskt 

bistånd kan uppnå egen försörjning. 

 

Nämndens indikatorer 

Ingående värde 

Kolada 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

Invånare som någon gång 

under året erhållit ekonomiskt 

bistånd, andel (%) 

 

 

 

4,4 (2018) 3,5 4,0 4,2 

Vuxna biståndsmottagare med 

långvarigt ekonomiskt bistånd 

10 - 12 månader under året, 

andel (%) 

 

 

 

 

60,7 (2018) 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

60 

Barn i befolkningen som ingår i 

familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel (%)  

 

 

 

2,6 (2018) 2,6 2,8 2,8 

Ej återaktualiserade vuxna 

personer med försörjningsstöd 

ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

 

 

 

86 (2018) 84 84 84 

Andel placeringar i barnets 

nätverk (%)* 

 

18 20 22 24 
*Mätningen görs av verksamheterna och är inte en nationellt jämförbar indikator.  

 

Särskilda satsningar  

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden 

prioriterat följande satsningar för målet för 2020: 

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Stärka det förebyggande arbetet kring barn och 

unga för att säkerställa att social problematik 

identifieras tidigt och att tidiga insatser kan ges 

kring barns uppväxtvillkor. 

Nämndspecifik 

inriktning Mål och 

Budget 

Bokslut 2020 Ja 

Medverka till att de individer som är en del av 

nämndens insatser kommer ut i arbete och egen 

försörjning. 

Nämndspecifik 

inriktning Mål och 

Budget 

Bokslut 2020 Ja 

Verka för att etablera en ny familjecentral i Hovsjö. 

Nämndspecifik 

inriktning Mål och 

Budget 

Bokslut 2020 Ja 

Ansvara för att Södertälje kommun som 

bidragsgivare till Södertäljejourerna säkerställer ett 

stabilt och långsiktigt samarbete. 

Nämndspecifik 

inriktning Mål och 

Budget 

Bokslut 2020 Ja 
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Medarbetare som möter invånare med risk för 

suicid eller med psykisk ohälsa utbildas i 

instruktörutbildningen ”Första hjälpen i psykisk 

hälsa”.  

Handlingsplan för 

suicidprevention 

Bokslut 2020 Ja 

Rutin införs för att genomföra händelseanalys vid 

suicid på kommunala verksamheter där barn och 

unga befinner sig under längre perioder. 

Handlingsplan för 

suicidprevention 

Bokslut 2020 Ja 

Kommunen inför ett suicidperspektiv i det stöd som 

idag erbjuds för anhöriga som vårdar eller stödjer en 

närstående. 

Handlingsplan för 

suicidprevention 

Bokslut 2020 Ja 

Kommunen initierar en dialog med ideella 

organisationer för samverkan kring exempelvis en 

lokal stödgrupp där anhöriga som vårdar eller 

stödjer en närstående med suicidalt beteende har 

möjlighet att få stöd. 

Handlingsplan för 

suicidprevention 

Bokslut 2020 Ja 

Relaterade program och planer:  

• Folkhälsoprogrammet (revidering pågår) 

• Biblioteksplan 

• Handlingsplan för suicidprevention 2019 - 2022 

• Handlingsplan mot våld i nära relationer (revidering pågår) 

 

 

KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet  
 
Detta betyder för oss: En viktig del av socialtjänstens uppdrag är att verksamheten ska vara 
tillgänglig för olika behov och livssituationer. Detta innebär bland annat att socialtjänsten ska ha 
ett jämlikhetsperspektiv, utifrån kön, ålder, sexuell läggning och funktionsvariationer. Det är 
centralt att socialtjänstens klienter ges ett gott bemötande. Kontakten och dialogen med 
personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, 
individens självbestämmande och integritet. Information ska vara lätt att förstå och 
tillhandahållas på flera språk. Socialnämndens sidor på sodertalje.se ska ha lättillgänglig 
information om nämndens verksamheter. Digitala kontaktvägar ska komplettera och underlätta 
kontakten med socialtjänstens verksamheter. 
 

 

Nämndens indikatorer 

Ingående 

värde 2018 

(Kolada) 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

Brukarbedömning IFO totalt – få 

kontakt, andel (%)  88 90 92 94 

Brukarbedömning IFO totalt – tydlig 

information, andel (%) 91 93 95 97 

Brukarbedömning socialpsykiatri – 

få kontakt, andel (%)* 90 90 93 95 

Brukarbedömning socialpsykiatri – 

tydlig information, andel (%)* 95 93 94 95 
Brukarundersökningen genomförs tillsammans med SKL på hösten. Samtliga nämndens verksamheter ingår, förutom socialpsykiatrin. 

*Brukarundersökning socialpsykiatri genomförs av verksamheten och är inte en nationellt jämförbar indikator. 
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Särskilda satsningar  

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden 

prioriterat följande satsningar för målet för 2020: 

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Utveckla information till barn och unga  Görs med stöd av 

webbsidan ”Koll på 

Soc” 

Barnkonventionen 

Bokslut Nej 

 

3.3 Attraktiva Södertälje 

 
KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en 
plats som attraherar studenter och besökare 

 

Detta betyder för oss: Att nämndens tillståndsenhet ska vara lättillgänglig och att företag ska 

uppleva bemötandet professionellt. 

 

Nämndens indikatorer 

Ingående 

värde 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

NKI Serveringstillstånd 77 75 78 79 

Ingående värde visar NKI värdet för Södertälje kommun 2018 

 

 

Särskilda satsningar  

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden 

prioriterat följande satsningar för målet för 2020: 

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Utveckla traineeprogrammet för studenter Egen verksamhets-

utveckling  

Bokslut 2020 Nej 

Relaterade program och planer:  

• Översiktsplan 2013 - 2030 

• Näringslivsstrategin 2016 - 2022 

• Turistprogrammet 2016 - 2022 

• Utbyggnadsstrategin 2019 - 2036 
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3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje 

 
KF-MÅL 6: Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger 
förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart 

 

Detta betyder för oss: Nämnden strävar efter ökad miljömedvetenhet i konsumtion, transport och 

materialval samt ökad kunskap om vikten av källsortering och återvinning i sina verksamheter. 

 

Nämndens indikatorer 

Ingående 

värde 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

Nationella indikatorer saknas på 

nämndnivå     

 

Särskilda satsningar  

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Digitala mötesrum Utveckla ett digitalt 

arbetssätt för 

uppföljning som ett 

led i att minska 

resandet. 

Bokslut Nej 

 

Relaterade program och planer:  

• Miljö- och klimatprogram 2018 - 2021 

• Avfallsplan 2015 - 2020 

• VA-plan 2017 - 2030 

• Vattenplan 2018 - tills vidare 

• Kemikalieplan 2019 - 2021 

• Odlingsstrategi 2018 - 2030 

• Skogspolicy 2018 - tills vidare 
• Livsmedelsförsörjningsstrategi (under framtagande)  

• Pollineringsplan (under framtagande)  

• Grönstrategi (under framtagande)  

 

3.5 God ekonomi och effektiv organisation 

 
KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning 

 

Detta betyder för oss: Verksamhet och insatser är resurseffektiva med brukarens behov i fokus. 

Detta ska säkerställas utifrån systematisk uppföljning. Med rättssäkra utredningar kan vi 

identifiera, förebygga och hantera fusk och bedrägerier för att rätt person ska ha rätt hjälp i rätt 

tid till rätt kostnad. När den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter 

eller av olika utförare och professioner är dessa samordnade. Det finns en tydlig 
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ansvarsfördelning. Digitala hjälpmedel som effektiviserar och minskar resursåtgång i 

administrativa processer ska användas.  

 

Nämndens indikatorer 

Ingående 

värde 

Riktvärde 

 2020 

Riktvärde 

 2021 

Riktvärde 

 2022 

Budgetföljsamhet +/-0 +/-0 +/-0 +/-0 

Avtalstrohet 74 (okt) 78 80 82 

Genomförandegrad investeringar 73 (2018) 74 75 76 

Aktuell rutin för intern samordning i 

enskilda ärenden, antal  10 (20*) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 

Aktuell rutin för extern samverkan i 

enskilda ärenden, antal 15 (31*) 31 (31) 31 (31) 31 (31) 

*Totalt antal rutiner som redovisas i Öppna jämförelser (Socialstyrelsen). Antalet kan komma att ändras av 

Socialstyrelsen. 

 

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige 

För att möta utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden 

prioriterat följande satsningar och uppdraget för målet för 2020: 

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2020 Beskrivning Avrapporte

ras 

Till KS/KF 

Byte av verksamhetssystem  
Genomförs hösten 

2020 

 Nej 

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet (IFO-SKA)  Bokslut Nej 

Aktiviteter i digital strategi- och handlingsplan för 

socialkontoret 2020–2022 

Digital strategi- och 

handlingsplan för 

socialkontoret 

2020–2022 

Bokslut Nej 

Aktiviteter i socialkontorets 

kompetensförsörjningsplan 2019–2021 

Socialkontorets 

kompetens-

försörjningsplan 

2019–2021 

Bokslut Nej 

Relaterade program och planer:  

• Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning 

• Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2019 - 2022  

• Digitaliseringsstrategi 2019 - 2022 

• Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri 2015 – tills vidare 

 

3.6 Attraktiv arbetsgivare 
-Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och konkretiseras och följs upp på 

kontorsnivå. 
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4. Ekonomi 

4.1 Internbudget 
 

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Socialnämnden har 

ett totalt kommunbidrag på 770 349 tkr för 2020. 

Ingen kompensation för pris och löneökningar har skett. Effektiviseringar motsvarar 1,0 procent 

och löner är uppräknade med 1,5 procent. 

Verksamhet (tkr) Budget 2019 Prognos 2019

Förslag till budget 

2020 Förändring

Arbete och försörjning 306 622 283 622 285 122 -21 500

Barn och ungdom 285 610 302 110 296 110 10 500

Särskilt riktade insatser 0 500 0 0

Vuxenvård missbruk 71 020 79 520 76 320 5 300

Vuxenvård socialpsykiatri 86 573 84 573 89 173 2 600

Summa resultatområde 749 825 750 325 746 725 -3 100

Stab socialkontoret 20 544 20 044 21 944 1 400

Tillståndsenheten 0 -300 0 0

Nämnd 1 700 2 000 1 680 -20

Nämnden totalt 772 069 772 069 770 349 -1 720  

För fullständig fördelning av budget se bilaga 1.  

 

Arbete och försörjning 

Det generella effektiviseringskravet på en procent har minskat verksamhetsområdets ram med 

3,1 mnkr. Kommunbidraget minskas även med ytterligare 16,6 mnkr genom en omfördelning 

inom nämndens verksamheter, där det främsta syftet är att möjliggöra en mer behovsanpassad 

placeringsbudget för verksamhetsområdena barn och ungdom (4,3 mnkr), vuxenvård missbruk 

(6 mnkr) och vuxenvård socialpsykiatri (3,5 mnkr) under 2020. Resterande 2,8 mnkr har 

omfördelats till staben för att finansiera implementering av ett nytt verksamhetssystem under 

2020. Omfördelningens storlek grundas bland annat på att utbetalt bistånd under januari - 

november är 4,6 mnkr lägre jämfört med budgeterat 2019. Under året har man även tydliggjort 

uppdrag och roller inom verksamheten och åstadkommit samordningsvinster, vilket möjliggjort 

en effektivisering av personalresurserna.  

 

Tabell 1. Utbetalt bistånd januari-november 2019  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 

Budget 2019 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 

Utfall 2019 13 453 13 896 14 114 11 733 16 256 11 823 15 859 13 635 13 017 14 297  13 571   13 787 

Budget 2020 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 

 

För perioden januari-november har snittet för utbetalt bistånd legat på 13,8 mnkr. Inflödet och 

antalet hushåll har minskat ytterligare, vilket medfört minskade kostnader för utbetalt bistånd 
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med 10,8 mnkr jämfört med samma period 2018. Framgångsfaktorer har bland annat varit en 

fortsatt gynnsam arbetsmarknad i kombination med ökad kvalité i myndighetsutförandet. Ett 

viktigt fokusområde har varit att stävja fusk och bedrägerier. Ett arbete har pågått under året 

med att utforma verksamhetens kärnuppdrag och inriktning utifrån nämndens nya 

resultatområde ”arbete och försörjning”. Syftet har varit att skapa effektiva vägar mot egen 

försörjning. Uppdraget har förändrats och verksamheten ska nu enbart arbeta med att motivera, 

aktivera och förbereda deltagare att delta i Arbetsförmedlingens insatser och studier.  

Inför 2020 finns ambitionen att minska utbetalt bistånd med 2,4 mnkr vilket innebär ett snitt på 

cirka 13,6 mnkr per månad. Antagandet bygger på att verksamheten fortsätter att utveckla det 

goda kvalitetsarbete som pågått under året. Att nå ekonomisk självständighet ska vara i ständigt 

fokus. Målet är att bland annat att arbetsmarknadsarbetet ska utgå från arbetslinjen och 

individens eget ansvar. Trots att många indikatorer pekar på en inbromsning av högkonjunkturen 

och att utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden bromsat in och arbetslösheten ökar 

något så är prognosen att arbetslösheten på den regionala arbetsmarknaden kommer vara mer 

eller mindre oförändrad på ett års sikt enligt Länsstyrelsen1, vilket lett till bedömningen att 

inflödet inte kommer att öka nämnvärt under 2020.  

 

Diagram 1. Utbetalt ekonomiskt bistånd  

 

Jämförelser med liknande kommuner i Sverige visar på att utbetalt bistånd per invånare 

fortfarande är högt i Södertälje även om utvecklingen går åt rätt håll. Kommunen har fortsatt ett 

stort antal hushåll som har haft bistånd under en lång tid. De står många gånger långt ifrån 

arbetsmarknaden och egen försörjning. Det finns stora utmaningar i att minska målgruppen och 

det är ett långsiktigt arbete. En aktuell insats för rehabärenden är projektet MIA (Motivation till 

arbete), projektet är förlängt i två år och kommer att pågå till 2022-09-30. 

 

 

 

 

Barn och ungdom 

                                            
1 Läget i länet – arbetsmarknad & ekonomi (kv 2 2019), Länsstyrelsen 
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Inför 2020 har verksamhetens ram minskat med 2,8 mnkr till följd av det generella 

effektiviseringskravet på en procent. Ett tilläggsanslag ökat kommunbidraget med 2 mnkr för en 

ny familjecentral som planeras och ska starta under 2020 (halvårseffekt) i syfte att stärka det 

förebyggande arbetet kring barn och ungdomar och säkerhetsställa att social problematik 

identifieras tidigt. Nämnden erhåller även ett tilläggsanslag med 3 mnkr för befintlig 

familjecentral. Vidare har kommunbidraget ökat med 1 mnkr som ett led i kommunens satsning 

på det förebyggande och trygghetsskapande arbetet bland barn och unga. 

Barn och ungdoms prognostiserade underskott för 2019 är -16,5 mnkr. Det beror på högre 

kostnader för köp av externa placeringar än budgeterat med 30,3 mnkr (nov). Antalet 

aktualiseringar har minskat med fem procent jämfört med föregående år men behovet att placera 

i extern regi har trots det varit större än 2018. Verksamhetens prognos förbättrats av otillsatta 

tjänster under året. En omfördelning från arbete och försörjning har skett inför budget 2020, 

vilket innebär en utökning av kommunbidraget med 4,3 mnkr för barn och ungdom. Tillskottet 

ska ge verksamheten en möjlighet att lägga en mer anpassad placeringsbudget utifrån förmodat 

behov 2020.  

Barn och ungdom har under 2019 även genomfört en omstrukturering av verksamheten i syfte 

att förtydliga organisationen med utgångspunkt i hållbart ledarskap och att organisationen ska ha 

en effektiv resursfördelning utifrån behov och uppdrag. Barn och ungdom är till stor del en 

lagstyrd verksamhet där skydd och stöd för vårdbehövande är av stor vikt. 

Verksamhetsutveckling som drivits på av identifierade förbättringsområden och ett 

prognostiserat underskott har resulterat i förslag till ett förändrat arbetssätt och en ny 

organisation som fokuserar på arbetet med barn och ungdomar med vårdbehov och motivation 

till förändring, samt tydliggör öppenvårdens uppdrag och insatstider. Ökat stöd från till exempel 

”öppen ingång” bedöms minska antalet biståndsbedömda insatser vilket leder till att 

arbetsbelastningen minskar både inom öppenvård och myndighet. Samverkan med andra 

myndigheter, frivilligorganisationer och hjälpinsatser från samhället och nätverk är mycket viktig. 

Förslaget innebär att Barn och ungdom succesivt under 2020 reducerar cirka 16 tjänster inom 

verksamheten, vilket motsvarar en effektivisering på cirka 10 procent. 

 

Tabell 2. Institution/stödboende 2018–2020 

Institution  Dygn Budget (tkr) 
Nettokostnad 

(tkr) 
Utfall  

Snittpris/      
dygn 

2018 12 446 42 204 53 551 -11 347 4 303 

2019 prognos 12 120 41 909 53 808 -11 899 4 440 

Förändring 2018–2019 -326 -295 257 -552 137 

Budget 2020 11 293 49 688 - - 4 400 

 

Antalet köpta dygn på institution/stödboende har för januari-november minskat med en procent 

och nettokostnaderna har ökat med åtta procent jämfört med 2018. Under perioden har sju av 

verksamhetens totalt cirka trettio helårsplaceringar stått för 37 procent av de totala kostnaderna 

med en snittkostnad på cirka 7 500 kr/dygn och fyra helårsplaceringar på SIS (Statens 

institutionsstyrelse) stod för 21 procent av kostnaderna. En utmaning framöver är de mycket 

komplexa barn och ungdomsärenden som genererar höga placeringskostnader. Det handlar ofta 

om allvarlig social problematik som många gånger innebär långvariga och kostsamma 
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placeringar. Klienterna har ofta behov av insatser från flera parter där individen inte alltid får rätt 

stöd från rätt instans. Genom medel från Socialstyrelsen kommer verksamheten att arbeta med 

att utveckla samverkan mellan kommun och region under 2020.  

Tabell 3. Familje-/jourhem 2018–2020 

Familje-/jourhem  Dygn Budget tkr 
Nettokostnad 

tkr 
Utfall  

Snittpris/      
dygn 

2018 71 337 57 892 69 722 -11 830 977 

2019 prognos 73 954 62 704 74 676 -11 972 1 010 

Förändring 2018–2019 2 617 4 812 4 954 -142 32 

Budget 2020 72 000 71 962 - - 999 

 

Antalet familje- och jourhemsplaceringar har för januari-november ökat med fem procent jämfört 

med samma period 2018 och nettokostnaderna har ökat med tio procent. Verksamheten har 

som målsättning att använda kommunens kontrakterade familje- och jourhem, men det är ofta 

svårt att hitta hem som har tillräckliga resurser att ta emot barn med svår komplexitet och stora 

vårdbehov. Alternativet blir mer specialiserade konsulentstödda hem och ökade kostnader som 

följd. Placeringsenheten har strukturerat om personalresurser för att kunna jobba mer riktat mot 

rekrytering av familjehem. Verksamheten har dessutom beviljats medel från 

kompetensförsörjningsfonden för utbildningsinsatser till familjehemssekreterarna för att öka 

kompetensen kring handledning och stöttning till familjehemmen. 

Antagandet i budgeten är att antal dygn och pris per dygn kommer att ligga på ungefär samma 

nivå som 2019. I tabellerna 2 och 3 redovisas budget 2020 per område utifrån verksamhetens 

utrymme inom ram.  

 

Tabell 4. Skyddat boende 2018–2020 

Skyddat boende Dygn Budget (tkr) 
Nettokostnad 

(tkr) 
Utfall 2018 

Snittpris/      
dygn 

2018 4 717 12 530 12 600 -70 2 671 

2019 4 807 12 000 20 185 -8 185 4 199 

Förändring 2018–2019 90 -530 7 585 -8 115 1 528 

Budget 2020 4 000 12 000 - - 3 000 

 

Inom verksamheten antivåldcenter har antal köpta dygn på skyddat boende för januari-

november ökat med tre procent jämfört med 2018. Nettokostnaden ökat med 83 procent. 

Ökningarna kan härledas till det nya lagförslaget (SOU 2017:112) som är ute på remiss och har 

som främsta syfte att stärka barnrättsperspektivet i skyddat boende. Det innebär att skyddat 

boende kommer att regleras i socialtjänstlagen och erhålla HVB status (Hem för vård och 

boende) med ökade kvalitetskrav och tillståndsplikt. De externa utförarna har anpassat sina 

verksamheter och därmed också priser, till de nya lagförslagen. Det är främst kostnaden för 

medföljande barn som har ökat och står för 35 procent (7 mnkr) av den totala kostnaden för 
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2019 och det är cirka 34 procent fler placerade dygn för barn, jämfört med 2018. I tabell 4 

redovisas budget 2020 för skyddat boende utifrån verksamhetens utrymme inom ram. Det är 

svårt att göra antagandet för hur behovet inför 2020 kommer att se ut. I ett scenario liknande 

2019 innebär det att verksamheten går in i 2020 med ett budgeterat underskott på cirka 8 mnkr 

och verksamheterna måste effektivisera ytterligare för att åstadkomma en budget i balans. 

Verksamheten ser över interna rutiner och arbetsbeskrivningar för att åstadkomma en effektivare 

organisation.   

 

Särskilt riktade insatser – ensamkommande barn 

Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse för 2019 med 0,5 mnkr vilket beror på att 

verksamheten har personalkostnader för myndighetsutövning och placeringskostnader som inte 

ersätts av Migrationsverket. Prognosen har förbättrats under november genom att kommunen 

fått stadsbidragsintäkter från Migrationsverket för ungdomar som anvisats till kommunen som 

ensamkommande. Målgruppen är över 18 år och studerar, men är inte är aktuella inom 

nämndens verksamheter.  

Under 2019 har inflödet varit lågt och flera har avslutats, vilket innebär att antalet barn och 

ungdomar har minskat och är per 1 december 43 stycken att jämföra med 69 stycken samma 

period 2018. Det är svårt att i dag säga något om det framtida inflödet.  

Budget 2020 utgår från de ensamkommande barn och ungdomar som idag finns i 

verksamheten. Ersättningssystemet som utgörs av schabloner har tidigare gett kommunen vissa 

positiva konsekvenser då verksamheten placerat många av ungdomarna i familje- och jourhem i 

egen regi, till en lägre kostnad. Överskottet som uppstått har till viss del täckt de kostnader 

kommunen haft för myndighetsutövning, tolk och uppföljning.  

 

Tabell 5. Prognos budget 2020 – särskilt riktade insatser ensamkommande barn  

Statsbidragsintäkter  7 800 000 

Kostnader myndighetsutövning -1 300 000 

Placeringskostnader -10 500 000 

Underskott -4 000 000 

 

Utmaningen inför budget 2020 är att placeringskostnaderna för cirka 30 stycken av de 43 

placerade, helt eller delvis, inte ersätts av Migrationsverket. Det omfattar ungdomar med PUT 

(permanent uppehållstillstånd) och TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) som blivit/blir 20 år under 

2019/2020. De får schablonersättning från Migrationsverket under gymnasietiden till och med 

vårterminen de fyller 20 år. Riktlinjerna för kommunen är att placerade ungdomar finns kvar 

under gymnasietiden, längst till 21 år. Det finns även ungdomar som blivit uppskrivna i ålder 

(över 18 år) och har överklagat sitt beslut, vilket innebär att de betraktas av kommunen som 17 

år fram tills att beslutet har vunnit laga kraft. Kostnaden för dessa kan inte återsökas från 

Migrationsverket. Verksamheten gör även bedömningen att resurser motsvarande två tjänster 

behövs för myndighetsutövande för målgruppen. Utifrån dessa antaganden kommer 

verksamheten gå in med ett prognostiserat underskott på helår med cirka 4 mnkr som nämnden 

behöver beakta. 

 

Vuxenvård missbruk 
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Det generella effektiviseringskravet på en procent minskar verksamhetsområdets kommunbidrag 

med 0,7 mnkr. Därutöver har en omfördelning skett från arbete och försörjning med 6 mnkr i 

syfte att möjliggöra en mer behovsanpassad placeringsbudget inför 2020.  

. 

För 2019 prognostiserar verksamheten en negativ avvikelse mot budget med 8,5 mnkr vilket 

främst beror på ett ökat behov att placera i extern regi. Verksamheten har bland annat haft ett 

ökat inflöde av nya klienter som inte tidigare varit aktuella inom kommunens missbruksvård och 

det har varit full beläggning på kommunens interna missbruksboenden, vilket inneburit att det 

inte funnits alternativ att erbjuda i egen regi. Målgruppen har också förändrats, fler har komplex 

problematik så som samsjuklighet och blandmissbruk vilket ökar kostnaderna per dygn.  

 

 Tabell 6. Externa placeringar 2018–2020 – Vuxenvård missbruk 

Externa placeringar missbruk  Dygn Budget tkr 
Nettokostnad 

tkr 
Utfall 

Snittpris/      
dygn 

2018 4 778 6 195 14 184 -7 989 2 969 

2019 6 400 8 850 16 508 -7 658 2 579 

Budget 2020 6 300 15 397 - - 2 444 

 

Antal köpta vårddygn har ökat med 34 procent och nettokostnaden har ökat med 50 procent för 

perioden januari-november, jämfört med 2018. Det beror delvis även på att sociala 

beroendeteamet som arbetar med målgruppen med samsjuklighet d.v.s., både missbruk och 

socialpsykiatrisk problematik från 2019 ingår under missbruksvården och har externt placerade 

klienter. 

Verksamheten kommer under 2020 prova nya former och utveckla verksamheten för att anpassa 

den till rådande behov, där ett viktigt syfte är att prioritera rätt och skapa utrymme för 

effektivisering för att åstadkomma en budget i balans framöver.  

Antagandet i budget 2020 är att behovet att placera kommer att ligga nära 2019 års nivå.  

 

Vuxenvård socialpsykiatri 

Verksamhetsområdets kommunbidrag kommer att minskas med 0,9 mnkr i och med det 

generella effektiviseringskravet på en procent. Samtidigt omfördelas nämndbidrag från arbete 

och försörjning till vuxenvård socialpsykiatri med 3,5 mnkr.  

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr för 2019. Köp av 

externa placeringar har en negativ avvikelse mot budget men förbättras till följd av vakanser som 

ger lägre personalkostnader och lokalkompensation.  

Två av socialpsykiatrins boenden har under många år haft stor andel brukare med LSS-beslut 

och därmed erhållit ett anslag från omsorgsnämnden. Från 2018 såg man över 

ersättningsmodellen och en nivåbedömning per brukare genomfördes. Det har även medfört att 

nya bedömningar gjorts och brukare med tidigare LSS-beslut har fått SoL-beslut vilket inneburit 

en volym- och kostnadsökning inom socialpsykiatri SoL med tre helårsplaceringar inför 2020. 

Tabell 7. Externa placeringar 2018–2020 – Socialpsykiatri 



2020-01-08| Södertälje kommun | Kommunstyrelsens kontor - Ekonomi | Verksamhetsplan 24 (31) 
 

 

Externa placeringar 
socialpsykiatri SoL  

Dygn Budget Nettokostnad  Utfall 
Snittpris/      

dygn 

2018 6 080 4 481 13 268 -8 787 2 182 

2019 5 746 7 788 10 425 -2 637 1 814 

Budget 2020 4 745 10 325 - - 2 176 

 

Behovet att placera har minskat med tre procent och nettokostnaden har minskat med sju 

procent för perioden januari-november, jämfört med föregående år. Det beror på att placeringar 

som beslutades av sociala beroendeteamet som arbetar med målgruppen med samsjuklighet, 

ingår under missbruksvården från 2019.  

Under hösten har man arbetat fram ett förslag för att optimera resurserna på bästa sätt och ett 

beslut har tagits om att avveckla kooperativet Berget under 2020. Berget har fungerat som 

arbetsträning för brukare inom socialpsykiatrin, men verksamhetens uppdrag har minskat. Alla 

brukare har fått en ny individuell planering. Vidare ska en kartläggning av behov kring 

boendeplatser och boendestöd genomföras för att omstrukturera och effektivisera ytterligare.  

Det finns fortfarande ett antal brukare med stort vårdbehov som kommer att vara externt 

placerade under hela nästa år vilket bygger antagandet inför budget 2020.  

 

Stab socialkontoret 

Kommunbidraget har minskat med 3 mnkr genom en omfördelning av det tillskott nämnden fick 

för förebyggande verksamhet inför 2018 som nu förs över till barn och ungdom där 

verksamheten bedrivs i sin helhet. Stab socialkontoret får ett tillskott på 2,8 mnkr som 

omfördelats från arbete och försörjning och ska under 2020 bekosta implementering av ett nytt 

verksamhetssystem. Under verksamhetsområdet ingår även budget för de av nämnden 

beslutade verksamhetsbidragen.  

 

Övrigt 

Socialkontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten. Bland annat får nämnden 

in en del medel i form av statsbidrag, och det sker även viss försäljning av verksamhet till andra 

kommuner utifrån tecknade avtal. Tillståndsenheten som ligger under övrig verksamhet är helt 

intäktsfinansierad.   

 

Verksamhetsbidrag 

Möjligheten att fördela medel för verksamhetsbidrag samt storleken på bidraget avgörs av 

nämndens ekonomiska förutsättningar. För 2020 kommer nämnden avsätta 2 mnkr i budget för 

verksamhetsbidrag.  
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4.2 Investeringar 
 

 

KS/KF-investeringar projekt  Belopp 

Inventarier ny familjecentral  400 

Miljönären  750 

Nytt mötes- och behandlingsrum  200 

Verksamhetsanpassning kök 

missbruksboenden  400 

Ökade lokalbehov  1 000 

Totalt  2 750 

 

I mål och budget 2020–2022 finns avsatta medel för inköp av inventarier till en ny familjecentral 

som planeras starta under 2020, inköp av källsorteringskärl till verksamheterna (Miljönären), 

ombyggnation för att skapa mötes-och behandlingsrum på ett missbruksboende, anpassa kök 

inom missbruksboendena för att klienter ska ha möjlighet att träna på att uppnå ett självständigt 

liv och inventarier/inredning som uppkommer i samband med nya lokalbehov inom barn och 

ungdom. 

  

Nämndsinvesteringar projekt  Belopp 

Ofördelade reinvesteringar  1 700 

Totalt  1 700 

 

Då nämndsinvesteringar ofta använts som en buffert för akuta investeringar och underhåll av 

inventarier är dessa medel ofördelade.  

 

Lokalinvesteringar projekt  Belopp 

Inga investeringar för budgetperioden  - 

Totalt  - 

 

 

4.3 Statsbidrag och återsökningar 
 

Statsbidrag 

Koppling till 

nämndens 

måluppfyllelse Belopp 

Personliga ombud 

Syftet är att personer med 

psykisk funktionsnedsättning 

ska få möjlighet att leva ett 

mer självständigt liv, med 

möjlighet att ta del av 

samhällets utbud av vård, 

stöd, service, rehabilitering 1,2 mnkr 
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och sysselsättning på jämlika 

villkor. 

Stimulansmedel - stärkt bemanning 

inom den sociala barn- och 

ungdomsvården 

Syftet med stimulansbidraget 

är att stärka bemanningen i 

den sociala barn- och 

ungdomsvården. 

Stimulansmedlen ska avse 

den sociala barn- och 

ungdomsvårdens 

myndighetsutövande 

verksamheter och får endast 

användas för följande 

ändamål:  

• att öka antalet 

socialsekreterare  

• att öka antalet arbetsledare  

• att öka antalet 

administratörer för att frigöra 

tid för socialsekreterare eller 

arbetsledare i deras arbete 

med myndighetsutövning. ca 1,1 mnkr 

Stärka insatserna för barn och unga 

med psykisk ohälsa 

Enl KF mål 3: Medborgaren 

ska ha goda livsvillkor.  Goda 

livsvillkor är viktigt för den 

sociala hållbarheten och 

handlar även om att ha en god 

hälsa. Syftet med 

statsbidraget är att: 

 • stärka socialtjänstens 

insatser till barn och unga som 

far illa eller riskerar att fara illa  

• förbättra arbetet mot psykisk 

ohälsa  

• öka socialtjänstens 

kompetens om barn och unga 

med psykisk ohälsa  

• stärka samverkan mellan 

landsting och kommun när 

någon behöver både hälso- 

och sjukvård och stöd från 

socialtjänsten, men också 

inom kommunens egna 

verksamheter ca 750 tkr 

Statsbidrag Tillväxtverket 

Enl KF mål 3: Medborgaren 

ska ha goda livsvillkor.   

Statsbidrag till kommuner med 

socioekonomiskt eftersatta 

områden. Detta i syfte att ca 3,3 mnkr 
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stärka ekonomisk och social 

utveckling som en del av 

regeringens långsiktiga 

strategi för att minska och 

motverka segregation. Att 

etablera familjecentraler, 

särskilt i utsatta områden, 

möjliggör samordning och 

effektivitet, vilket genom 

samverkan, utifrån lokala 

behov, långsiktigt och 

varaktigt minskar risken för 

segregation. 

Totalt  ca 6,5 mnkr 

 

 

Återsökningar 

Koppling till 

nämndens 

måluppfyllelse Belopp 

Återsökningar av särskilda kostnader för 

flyktingar/ensamkommande barn från 

Migrationsverket 

God ekonomisk 

hushållning ca 4 mnkr 

Totalt  4 mnkr 
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4.4 Nämndens internkontroll  

 
Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse 

Väsentliga processer inom socialnämndens kontor dokumenterade process och 
rutinbeskrivningar stärker den interna kontrollen då det utgör ett bra underlag för genomförande 
av en risk- och konsekvensbedömning. 

Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse 

 

• Huvudprocess verksamhet, Handläggning 

• Huvudprocess verksamhet, Samverkan 

• Stödprocess HR, Kompetensförsörjning 

• Stödprocess IT, Drift och säkerhet 

• Stödprocess Lokaler 

 

 

Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att 

bemöta riskerna) 

Under året ska risker identifieras som kan hänföras till socialnämndens väsentliga processer. 
Riskvärdering görs sedan för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av 
sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar och konsekvenserna av detta. Det kan 
handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets- eller förtroendekonsekvenser. 

 

 

De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker 
som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas. 
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Intern kontrollplan 

Process Kontrollmål  Ansvarig 

för att 

kontroll 

utföres 

Kontrollmetod 

(inkl frekvens) 

Rapport till När sker 

rapportering 

Sociala 

boendekontrakt 

för att motverka 

hemlöshet och 

externa 

placeringar 

Följa utveckling av 
insatsen – antal sociala 
kontrakt 

ROCH Statistikrapport KC Delårsbokslut  

31/8 

Helårsbokslut 

HSL:  

Riktlinje för 

logghantering 

och 

åtkomstkontroll 

Loggningen granskas 

kvartalsvis under minst 

48 timmar (utförts till 

100 %) 

MAS SLU och antalet 

anställda som 

kontrolleras bör 

omfatta så många att 

det motsvarar 

sannolikheten att 

varje användare blir 

granskad minst en 

gång per år. 

KC Patientsäkerhets-

berättelse 

 

 

 

 

Försörjningsstöd 

Process Kontrollmål  Ansvarig 

för att 

kontroll 

utföres 

Kontrollmetod 

(inkl frekvens) 

Rapport 

till 

När sker 

rapportering 

Barnrättsperspektiv Barnperspektivet är 

dokumenterat i 

beslutsunderlag. 

 

Barnkonsekvensanalys 

är kopplad till beslut 

som berör barn direkt 

eller indirekt. 

ROCH Månatliga 

stickprovskontroller, 

10 akter per enhet 

KC 

månatligen 

Helårsbokslut 

Genomförandeplan Aktuell 

genomförandeplan ska 

finnas och följas upp 

för aktuella insatser 

ROCH Månatliga 

stickprovskontroller, 

10 akter per enhet 

KC 

månatligen 

Bokslut 

Väntetid för besök Tid för nybesök ska 

erbjudas inom 14 

dagar från 

aktualisering. 

ROCH Statistik från MoU KC 

kvartalsvis 

Bokslut 
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Rättssäkra utredningar Utredningar med 

relevant och aktuellt 

innehåll samt beslut 

fattat inom 7 dagar 

från en komplett 

ansökan. 

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 

Kontroll av 

inkomstuppgifter 

Anteckning ska finnas i 

journal om att 

inkomstuppgifter 

kontrollerats.  

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 

Beslut om bistånd Beslut ska fattas i 

enlighet med 

delegations-

förteckning. 

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 

Kommunikation med 

klient 

Aktuella klienter ska ha 

kontakt med sin 

handläggare varje 

månad.  

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 

Kommunala 

arbetsmarknadsinsatser 

Ledtid från identifierat 

behov till beslut om 

insats, ska vara 5 

dagar 

 

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 

Avslut av insats Avsluta insatser i rätt 

tid när behov inte 

längre föreligger  

 

ROCH Stickprovskontroll, 

10 akter per enhet 

och månad 

 

 

KC 

kvartalsvis 

Bokslut 
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5. Uppföljning 

 

Uppföljning till KS/KF och till nämnd 

 

Uppföljning Omfattning Behandling i KS/KF 

Månadsrapport - Ekonomisk uppföljning som bygger på 
månadsbokslut  

- Behandlingen i KS maj avser en utökad 
månadsrapport avseende januari-april 

KS mars 
KS april 

KS maj 

KS september 

KS oktober 
KS november 

Delårsrapport per 31 augusti inkl. 
helårsprognos 

- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet 
inkl. finansiell analys och helårsprognos 

- Uppföljning av investeringar 
- Prognos för God Ekonomisk Hushållning 

- Uppföljning av KF-mål 

- Ekonomisk rapport bolagskoncern 

KS oktober 

KF oktober 

Årsredovisning per 31 december - Ekonomisk uppföljning av driftverksamheten 
inkl. finansiell analys 

- Uppföljning av investeringar 

- Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning 

- Uppföljning av KF-mål 
- Årsrapport bolagskoncernen 

- Uppföljning intern kontroll 

KS april 
KF april 

Miljöbokslut per 31 december - Miljö- och klimatprogram KS april 

KF april 

 

 

 


