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Sammanfattning 
För 2022 ser nämnden stora osäkerhetsfaktorer som påverkar budgethållning. De mest 
omfattande osäkerhetsfaktorerna är volymförändringar avseende utredning och placering av 
barn och unga samt volymförändringar inom äldreomsorgen och de merkostnader det medför. 
Beroendevård, psykisk ohälsa samt nyanlända flyktningar är svårprognosticerade områden som 
förväntas medföra ökade kostnader. Faktorer som ytterligare påverkar förutsättningarna för att 
hålla budget och nå hög måluppfyllnad är personalrelaterade. Covid-19 har inneburit hård 
belastning på chefer och medarbetare inom hela socialförvaltningen och då särskilt på 
utförarsidan inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. En konsekvens av den hårda 
arbetsbelastningen riskerar att bli en ökad sjukfrånvaro vilket i sin tur kan komma att leda till 
att arbetet med att bygga en stabil och ändamålsenlig organisation fördröjs. 

Inför kommande år ser socialnämnden utmaningar i att kunna fortsätta bedriva verksamheter 
med individen i fokus till samma goda kvalitet som tidigare och med en budget i balans. Många 
av de samhällsutmaningar som socialnämnden står inför påverkar oss under 2022, men också 
under de efterföljande åren. Några av de största utmaningarna för att nå hög måluppfyllnad 
och budgethållning på kort sikt tenderar också att ha en långsiktig påverkan. 

De mål socialnämnden tilldelats av kommunfullmäktige genomsyras av att verksamheterna ska 
hålla god kvalitet. Att socialnämndens verksamheter ska hålla god kvalitet framgår även i de 
lagstiftningar som styr nämndens arbete. Socialnämndens arbete under året kommer därför till 
stor del att kunna kopplas till just kvalitet och kvalitetsfrågor. För att nå hög måluppfyllnad 
avser nämnden att bland annat arbeta med förebyggande och inkluderande insatser, 
målgruppsanpassat kommunikationsstöd och utveckling av digitala lösningar samt 
kompetensutveckling vad gäller våld i nära relation. Allt för att nämndens målgrupper ska känna 
delaktighet, självständighet och värdighet. 

Nämnden ser stora utmaningar vad gäller att möta kompetensbehovet framöver, särskilt inom 
hälso- och sjukvård, och kommer därför att påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsplan. 
Nämnden konstaterar att en strategi som beskriver hur nämnden ska arbeta för att behålla 
befintliga men även rekrytera nya medarbetare behöver tas fram. 

Genom att bevaka de lagförslag som förväntas träda i kraft nästa och kommande år hoppas 
nämnden kunna vara rustad att hantera de förändringar lagförslagen innebär. Nämnden ser att 
lagförslagen kan komma att påverka nämndens verksamhetsområde i stor omfattning. 

Styrmodell för Nynäshamns kommun 

Vision 2040 
Nynäshamns kommun har förändrat kommunens styrmodell för att på ett tydligare och enklare 
sätt säkerställa de politiska prioriteringarna. Under 2021 fortsätter arbetet med en gemensam 
vision under arbetsnamnet ”Vision 2040”, ett visionsarbete som växer fram i dialog med 
förtroendevalda, medarbetare, invånare och företagare. 

Mål och budget 2022–2025 är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och budget 
innehåller kommunfullmäktiges mål till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala 
bolagen samt budget för år 2022 med plan för åren 2023–2025 och investeringsplan för åren 
2022–2025. 
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Styrmodell 
Styrningen tar sin utgångspunkt i visionen och den övergripande inriktningen. 
Kommunfullmäktige ska därför fatta beslut om vilka nämndmål som ska leda mot de 
övergripande målen, samt vad som ska följas upp och redovisas för fullmäktige. Styrmodellen 
ska skapa ett stort utrymme för tillit till förvaltningsorganisationen, där det finns frihet att forma 
utförandet inom givna ramar. 

Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet med syftet att 
öppna upp för dialog. Dialogen ska ske både inom organisationen och med dem som de olika 
verksamheterna riktar sig till. Styrning genom tillit innebär också att ta till vara invånarnas och 
medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens 
syfte och invånarnas samt företagens behov. Antalet mål ska så långt det är möjligt vara få, 
tydliga och mätbara. 

Nynäshamns kommuns styrning innebär att kommunfullmäktige utifrån visionen och de 
kommungemensamma övergripande målen fastställer nämndmål och indikatorer för 
kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen i mål- och budgetdokumentet. 

Visionen ger en långsiktig målbild över hur Nynäshamns kommun ska utvecklas på lång sikt. 
Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning. 

De övergripande målen speglar visionen och pekar ut de tre mest politiskt prioriterade 
områdena som ska genomsyra hela kommunens arbete. 

De av kommunfullmäktige beslutade nämndmål för kommunstyrelsen och nämnderna 
tydliggör målsättningarna inom respektive övergripande mål. Nämndernas mål görs 
uppföljningsbara genom ett begränsat urval av indikatorer, med måltal som anger ambitionen 
för de närmaste fyra åren. 

Nämnderna ska i sina respektive verksamhetsplaner och budget för kommande år ha med de 
nämndmål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om. Nämnderna får därutöver 
lägga till egna nämndmål. Särskilda aktiviteter och nämnduppdrag kan vara insatser som 
beslutas för att nå målen. 

Arbetet med medarbetarnas involvering är en central del av styrmodellen. Viktigt är att 
processerna för styrning och uppföljning knyts ihop, att kommunen har gemensamma begrepp 
och metoder, en gemensam struktur med fasta tider och en samlad analys av verksamhet, mål 
och ekonomi. 

Styrmodellen visualiserad: 



  

Verksamhetsplan 2022 5 

 

Vision för Nynäshamns kommun 
Som tidigare nämnts pågår ett arbete med att breda och fördjupa kommunens inriktning och 
vision, under arbetsnamnet Vision 2040. Visionstexten kan därför komma att justeras när 
arbetet är färdigt. 

Nynäshamns kommuns vision i skrivande stund: 

Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus. Vi har 
möjligheter för alla! 

Visionen kompletteras fortsatt med kommunens platsvarumärke och marknadsföringsinriktning: 

”Nynäshamn – där havet och livet möts.” 

Övergripande mål och nämndmål för Nynäshamns kommun 
Alliansen prioriterar en effektiv ledning och styrning av kommunen och vill säkerställa den 
kommunala kärnverksamheten. Kommunens övergripande mål ska stödja visionen om en 
hållbar utveckling och möjligheter för alla, och är satta utifrån en gemensam dialog med 
samtliga partier om inriktning. De tre övergripande målen fokuserar på utbildning, omsorg 
utifrån varje individ samt att Nynäshamn ska vara en levande kommun med framåtanda och 
goda förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen. 
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De tre övergripande målen är: 

1. Nynäshamns kommun utbildar med god kvalitet: Nynäshamns kommun ger 
goda förutsättningar för barn, elever, studenter, pedagoger och rektorer att 
lyckas varje skoldag. Nynäshamns kommun utbildar, invånare i alla livsskeden och 
skapar förutsättningar för en ljus och trygg framtid. Skolan inspirerar och attraherar 
såväl nuvarande som nya kommuninvånare. 

2. Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje 
individ: Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg 
upplever trygghet. De insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och 
delaktighet. Servicen är utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. 
Genom en väl utvecklad digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. 
Människor som riskerar att hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande 
insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. 

3. Nynäshamn är en levande kommun med framåtanda och goda 
förutsättningar för företag att växa och skapa nya arbetstillfällen: Det är lätt 
att både driva och etablera företag i kommunen för att skapa lokala arbetstillfällen och 
tillväxt. Företag och invånare ska vara nöjda med kommunens service, infrastruktur och 
tillgång till bostäder. 

Verksamhet år 2022 

Nämndens ansvarsområde 
Socialnämnden ansvarar för frågor om stöd och service till målgrupperna äldre, personer med 
funktionsvariationer, barn, ungdomar, familjer, nyanlända samt personer med 
missbruksproblem. Därutöver ansvarar nämnden för det ekonomiska biståndet och ett antal 
andra socialtjänstfrågor såsom dödsboanmälning och färdtjänst. 

Viktiga förutsättningar för måluppfyllnad och budgethållning 
Inför kommande år ser socialnämnden utmaningar i att kunna fortsätta bedriva verksamheter 
med individen i fokus till samma goda kvalitet som tidigare och med en budget i balans. Det 
sker förändringar både i socialförvaltningen, i Nynäshamns kommun som helhet samt i vår 
omvärld något som påverkar förutsättningarna för nämndens arbete. Många av de 
samhällsutmaningar som Socialnämnden står inför påverkar oss under 2022, men också under 
de efterföljande åren. Några av de största utmaningarna för att nå hög måluppfyllnad och 
budgethållning på kort sikt presenteras nedan, de tenderar som tidigare nämnts dock även att 
ha en långsiktig påverkan. 

Den faktor som bedöms påverka socialnämndens förutsättningar för budgethållning mest år 
2022 är volymförändringar avseende utredning och placering av barn och unga. Under flera år 
har volymerna ökat kraftigt och under 2021 har även atypiska mönster synliggjorts som 
ytterligare försvårar möjligheten att bedöma den fortsatta utvecklingen. För målgruppen inom 
LSS har behovet av boendeplatser ökat de senaste åren och prognosen är att behovet kommer 
att fortsätta öka. Under kommande år förväntas även volymökning när det gäller behov av 
platser på vård- och omsorgsboenden. Om möjligheter saknas att erbjuda plats inom egen regi 
kommer kostnaderna att öka avseende köpta platser, både fasta och tillfälliga i form av 
växelvård och korttids. 
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Andra områden med svårprognosticerade volymer är beroendevården, psykisk ohälsa samt 
nyanlända flyktingar. En ytterligare osäkerhet är hur stora effekter covid-19 kommer få på 
nämndens verksamheter i form av ökade behov av försörjningsstöd, ökad sjukfrånvaro samt 
ökat våld i nära relationer. Det finns indikationer på att effekterna av pandemin ännu inte nått 
full kraft. 

Under 2021 har socialnämnden haft omfattande statsbidrag att tillgå för att stärka kvaliteten 
och kompetens inom äldreomsorgen bland annat genom äldreomsorgslyftet. 

Om de annonserade statsbidragen för 2022 skulle minska i anslag eller utebli kommer detta få 
negativa effekter på möjligheten att nå hög måluppfyllnad och en budget i balans då 
äldreomsorgen fortfarande har behov av att arbeta med särskilda kvalitetshöjande insatser. 
Likaså skulle en utökning av statsbidrag riktade mot funktionshinderområdet och/eller individ- 
och familjeomsorgen medföra stärkta möjligheter att nå en hög måluppfyllnad och budget i 
balans, vilket skulle vara mycket välkommet. 

Andra faktorer som i hög grad påverkar förutsättningarna för att hålla budget och nå hög 
måluppfyllnad är personalrelaterade. Covid-19 har inneburit hård belastning på chefer och 
medarbetare inom hela socialnämnden, och då särskilt på utförarsidan inom äldreomsorgen och 
funktionshinderområdet. En utbredd trötthet råder i utförarverksamheten särskilt hos cheferna 
då möjligheten till återhämtning ännu inte har kunnat erbjudas i tillräckligt stor utsträckning. 

En konsekvens av den hårda arbetsbelastningen riskerar att bli en ökad sjukfrånvaro, vilket i sin 
tur kommer leda till arbetet med att bygga en stabil och ändamålsenlig organisation fördröjs. 
Belastningen på förvaltningsövergripande funktioner har under en längre tid varit stort och 
förvaltningen konstaterar att trycket ytterligare ökat under pandemin. Vidare har de stora 
komplexa uppdragen som till exempel införande av nytt verksamhetssystem, arbetsmetoden 
IBIC och hemtjänstutredningen, tagit mycket tid och resurser i anspråk samtidigt som inflödet 
av nya uppdrag ökar i omfattning. Förvaltningen ser också att trycket på stödfunktioner som till 
exempel HR och ekonomi ökar vilket oroar då förvaltningen bedömer att dessa funktioner är 
viktiga för att kunna nå måluppfyllnad. 

Vad gäller kompetensförsörjningen är möjligheten till snabb ersättningsrekrytering av 
sjuksköterskor samt en enhetschef till HSL-enheten en faktor som bedöms som mycket kritisk 
för 2022. 

En annan viktig förutsättning är att systemen Life Care och Life Care SP samt arbetssättet IBIC 
motsvarar förväntningarna både vad gäller att stärka brukarnas delaktighet och trygghet samt 
att bidra till effektivare arbetssätt som ger mer tid med brukarna. 

En annan betydelsefull faktor är utvecklingen av förvaltningens interna och externa samverkan. 
Genom stärkt intern samverkan skapas förutsättningar för bland annat en samverkad 
budgetläggning och resursallokering. Vad gäller den externa samverkan är samverkan med BUF 
inom ramen för Nynäshamnsmodellen särskilt viktig. Vidare behöver samverkan mellan Region 
och kommun utvecklas i syfte att tydliggöra samverkansformerna med övriga vård- och 
omsorgsgivare i kommunen. 

Mål och nämndaktiviteter 
Till varje respektive kommunövergripande mål finns fastställda nämndmål. Nämndmålen 
beslutas av kommunfullmäktige och följs upp med stöd av indikatorer och måltal. 
Tvärsektoriella frågor som miljö- och klimat, ekonomi och kvalitet i verksamheterna samt HR får 
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egna mål som också tillförs nämnden. De antagna klimat- och miljömålen utgör kommunens 
styrdokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn och styr riktningen mot ett 
Nynäshamn med netto-noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. I följande förteckning listas de 
mål som åligger nämnden. Därtill sammanställs de nämndaktiviteter som planeras under året 
för att nå hög målfyllnad. 

Nynäshamns kommun har en god omsorg som ser behoven utifrån varje individ  

Invånarna i Nynäshamns kommun som har behov av vård och omsorg upplever trygghet. De 
insatser som ges utgår från människors egna resurser, behov och delaktighet. Servicen är 
utvecklad så att den motsvarar dagens och framtidens behov. Genom en väl utvecklad 
digitalisering skapas ett större utrymme för mänskliga möten. Människor som riskerar att 
hamna i utanförskap fångas upp tidigt. De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens 
samtliga verksamheter. 

Mål 

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet  

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv  

Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser  

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 Utfall 2020 Utfall 

2021 
Utfall 
2022 Mål 2022 

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet  

(son) Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

82% 74% 82%   76% 

(son) Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 

90% 87% 94%   88% 

(son) Brukarbedömning 
gruppbostad LSS  - 
Brukaren trivs alltid 
hemma, andel (%) 

     81%  

(son) Brukarbedömning 
individ- och 
familjeomsorg totalt  - 
förbättrad situation, 
andel (%) 

88%  75%   88% 
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(son) Brukarbedömning 
barn- och ungdomsvård 
IFO vårdnadshavare  - 
helhetssyn, andel (%) 

  70%   74% 

(son) Ej 
återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett 
år efter avslutad 
utredning eller insats, 
andel (%) 

71.0% 63.0%    66.0% 

Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv  

(son) 
Personalkontinuitet, 
antal personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar, 
medelvärde 

10 8 11 7  8 

(son) Kvalitetsaspekter 
särskilt boende 
äldreomsorg, andel (%) 
av maxpoäng 

 80% 84% 100%  80% 

(son) Brukarbedömning 
boende LSS totalt  - All 
personal förstår 
brukaren, andel (%) 

     70% 

(son) Brukarbedömning 
boende LSS totalt - 
Personalen pratar så 
brukaren förstår, andel 
(%) 

     70% 

Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser  

(son) Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - hänsyn 
till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

71% 77% 75%   78% 

(son) Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) 

87% 85% 89%   86% 

(son) Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg - trygghet, 
andel (%) 

82% 91% 90%   91% 

(son) Brukarbedömning 
gruppbostad LSS  - 
Brukaren känner sig 
trygg med alla i 
personalen, andel (%) 

 60% 40%   64% 
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(son) Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
- hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

91% 90% 89%   91% 

(son) Brukarbedömning 
boende LSS totalt - 
Brukaren känner sig 
trygg med alla i 
personalen, andel (%) 

56% 32% 52%   70% 

(son) Brukarbedömning 
daglig verksamhet LSS - 
All personal förstår 
brukaren, andel (%) 

     70.00% 

(son) Brukarbedömning 
daglig verksamhet LSS - 
Personalen pratar så 
brukaren förstår, andel 
(%) 

     70% 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

(son) Prognosavvikelse 
jämfört med 
socialnämndens budget, 
andel (%) 

     2,00% 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

(son) Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME). Index baserat 
på nio frågor om 
motivation, styrning och 
ledarskap. 

79 75    77 

(son) Sjukfrånvaro, 
andel 
sjukfrånvarotimmar av 
den totala ordinarie 
arbetstiden (%) 

8,26% 8,12% 9,86%   8,10% 

Heltidsanställda 
månadsavlönade, andel 
(%) 

   85%  86% 

Personalomsättning, 
andel (%)   8%   8% 

Sjukfrånvaro, andel 
sjukfrånvarotimmar av 
den totala ordinarie 
arbetstiden – 
funktionshinder (%) 

  11,06%   7,16% 

Sjukfrånvaro, andel 
sjukfrånvarotimmar av 

  11,74%   8,50% 



  

Verksamhetsplan 2022 11 

den totala ordinarie 
arbetstiden – 
äldreomsorg (%) 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

(son) Andel av 
nämndens miljö- och 
klimatmål som uppfylls 
helt eller till stor del, 
(%) 

  40,0%   80,0% 

 

Nämndaktivitet 

Invånarna erbjuds insatser av god kvalitet  

Vidareutveckla kvalitetsledningssystemet 

Beskrivning: 

Socialnämndens verksamhet är till stor del lagstyrd. Lagstiftningar och föreskrifter ställer krav på att verksamheterna 
håller god kvalitet och det är därför av stor vikt att socialnämnden arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och säkerställer 
att medarbetarna har kännedom om förvaltningens olika processer. 

Socialnämnden kommer fortsatt att arbeta med att utveckla och implementera det kvalitetsledningssystem som 
beslutats av nämnden. Nämnden kommer också fortsätta arbetet med att identifiera behov av rutiner och riktlinjer 
samt återkommande utbildningsinsatser om kvalitetsarbetet. 

 Implementera användningen av LifeCare, LifeCare SP och IBIC  

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer implementera verksamhetssystemen LifeCare och LifeCare SP samt arbetsmetoden IBIC. 
Syftet med implementeringen av systemen och arbetsmetoden är att säkra en god kvalitet för brukarna, bl.a. genom 
att de ger bättre förutsättningar för strukturerad och ändamålsenlig dokumentation och uppföljning, att brukarens 
behov och mål sätts i fokus, samt att samordningen vid vårdövergång förbättras. Fokus för arbetet kommer vara att 
gå från projektorganisation till ordinarie organisation. För att få en stabil övergång behöver tydliga 
förvaltningsorganisationer med ansvar och roller skapas. 

 Vidareutveckla uppföljning och utvärdering av våra arbetsmetoder  

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer att vidareutveckla uppföljning och utvärdering av våra arbetsmetoder i syfte att identifiera 
styrkor och utvecklingsområden inom verksamheterna samt lägga grunden för en kunskapsbaserad socialtjänst. 

 Stärka samverkan inom och utanför förvaltningen. 

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer fortsätta arbetet med att förstärka samverkan med kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Region Stockholm samt berörda vårdaktörer i 
frågor som rör god och nära vård. Syftet är att ge nämndens brukare en sömlös vård- och omsorgskedja där olika 
aktörer tar ett samlat grepp kring individen. 

Nämnden kommer bland annat se över befintliga samverkansrutiner och skapa nya forum för samverkan med bland 
annat den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och lokala vårdgivare. 
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Invånarna lever ett värdigt och självständigt liv  

Vidareutveckla förebyggande arbete och tidiga insatser 

Beskrivning: 

Socialnämnden ser behov av att stärka det förebyggande arbetet för att stötta och fånga upp olika målgrupper i ett 
tidigt skede i syfte att minska risken för ohälsa och utanförskap. Exempel på aktuella målgrupper är barn och unga, 
LSS-barn och vuxna, personer med psykisk ohälsa, personer med skadligt bruk och beroende, nyanlända. 

Socialnämnden kommer under året se över och utveckla de förebyggande insatserna inom nämndens olika 
verksamhetsområden. 

Skapa en förvaltningsövergripande arbetsprocess kring våld i nära relation  

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer under 2022 påbörja arbetet med att skapa en förvaltningsövergripande arbetsprocess kring 
våld i nära relation. 

Arbetet kommer ske genom att förvaltningen arbetar mot att stärka medarbetarnas kompetens i att identifiera och 
stödja våldsutsatta personer samt stötta till samverkan mellan enheterna. 

Vidareutveckla samhällsinkluderande insatser 

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer vidareutveckla de samhällsinkluderande insatserna i syfte att alla kommuninvånare ska känna 
delaktighet och ges möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv. 

Under året kommer nämnden arbeta med att bland annat ordna ett ordnat mottagande, förstärka samverkan med 
bostadsföretagen, stärka samverkan med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAF) och PAX (kvinnojouren), 
skapa fler praktikplatser samt att minska behovet av försörjningsstöd. 

 Stärka den fysiska och psykiska hälsan hos socialförvaltningens målgrupper  

Beskrivning: 

Socialnämnden kommer arbeta med att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos förvaltningens målgrupper med 
fokus på att förebygga psykisk ohälsa och isolering hos målgrupperna. 

Nämnden ämnar arbeta med aktiviteten genom att bland annat se över möjligheten att anordna träffpunkter för äldre 
runt om i hela kommunen, aktivt anhörigstöd, ordna tillgång till WiFi i funktionshinderområdets gruppbostäder, 
måltidskonceptet, måltidsvän samt genom att anordna fysisk aktivitet/rörelse. Till hjälp kommer nämnden att använda 
tekniska hjälpmedel som inte syftar till att ersätta den mänskliga kontakten utan stärka och komplettera. 

Öka användningen av digital välfärdsteknik  

Beskrivning: 

Med hjälp av digital välfärdsteknik vill socialnämnden ge brukarna möjlighet att bibehålla funktioner och leva ett 
värdigt och självständigt liv tillexempel genom digital tillsyn. 

Socialnämnden kommer under året se över möjligheterna till att använda ytterligare digital välfärdsteknik i 
verksamheterna samt vilka anpassningar som behöver ske där införanden är aktuella. 

Invånarna är delaktiga i, nöjda och trygga med sina insatser  

Implementera IBIC 

Beskrivning: 
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Arbetet med implementeringen av IBIC har påbörjats under 2021. Den fortsatta implementering av arbetssättet IBIC 
skapar goda förutsättningar för ett mer behovsanpassat stöd som utgår från brukarens behov och som utformas 
tillsammans med den enskilde. Implementeringen kommer ske genom att projektet IBIC fortsätter att bedrivas inom 
några av nämndens verksamheter parallellt med införandet av verksamhetssystemet LifeCare. 

Målgruppsanpassa kommunikationsstöd  

Beskrivning: 

Socialnämnden ser det som viktigt att stärka möjligheterna till delaktighet och självbestämmande samt säkra att 
personal och brukare förstår varandra. 

Arbetet med aktiviteten kommer att ske genom att berörda verksamheter inom förvaltningen inventerar behov för att 
skapa större delaktighet. Exempel på hur arbetet med aktiviteten kan ske är genom att ta fram alternativa och 
kompletterande kommunikationsstöd för brukare och arbeta med insatser som stärker medarbetarnas språkkunskaper 
samt kunskaper i bemötande. 

Kommunens verksamheter håller god kvalitet och god ekonomisk hushållning 

Vidareutveckla förvaltningens resursutnyttjande 

Beskrivning: 

Socialnämndens målgrupp prognostiseras öka under de kommande åren medan antalet skatteintäkter minskar. Med 
anledning av detta därför krävs att förvaltningen ser över sitt resursutnyttjande för att kunna ge brukarna rätt stöd, i 
rätt tid, till rätt person. 

Genom stärkt uppföljning och analys av verksamheter samt genom användningen av digital teknik har nämnden för 
avsikt att effektivisera verksamheterna med bibehållen eller stärkt kvalitet, detta till exempel genom automatisering. 

Bevaka kommande lagförslag avseende konsekvenser för verksamheter och ekonomi 

Beskrivning: 

Med anledning av kommande lagförslag kring förändringar i Socialtjänstlagen samt Lagen om stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning (LSS) ser nämnden ett behov av att avsätta resurser för att analysera förslagen 
och dess konsekvenser för verksamhet och ekonomi. 

Fortsätta arbetet med att säkerställa den framtida tillgången till boendeplatser  

Beskrivning: 

Aktiviteten syftar till att fortsätta arbetet med att säkerställa tillgången till boendeplatser inom LSS och äldreomsorgen 
för att kunna leverera bästa möjliga stöd och insatser utifrån tillgängliga resurser. Nämndaktiviteterna bedöms även 
leda till ökad ekonomisk kontroll och på sikt till minskad prognosavvikelse mot verksamheters budget vilket är 
indikatorn för nämndmålet om god ekonomisk hushållning. 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och klarar kompetensförsörjningen 

Påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsplan 

Beskrivning: 

Nämnden kommer under det kommande året påbörja arbetet med en kompetensförsörjningsplan som ska omfatta 
frågor kring kompetensutveckling, kontinuitet och arbetsmiljö för ensamfunktioner. För att säkerställa att vi har 
medarbetare med rätt kompetens för sitt uppdrag behöver nämnden fortsatt arbeta med kompetensutveckling genom 
till exempel Äldreomsorgslyftet och Yrkesresan. 

Stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare 

Beskrivning: 
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För att kunna behålla skickliga medarbetare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare är det viktigt att nämnden 
ser över möjligheter till distansarbete, undersöker samverkansmöjligheter kring svårrekryterad kompetens samt 
genomför OSA-dialogen med fokus på resultaten från medarbetarenkäten. Det är kostsamt att rekrytera och nämnden 
vill därför arbeta aktivt med att behålla de medarbetare som redan arbetar i socialnämndens verksamheter. 

Kommunen lever upp till fastställda miljö- och klimatmål för en hållbar utveckling 

Förespråka och stödja en kommungemensam organisering av insatser kring klimat- och miljömålen 

Beskrivning: 

De för kommunen fastställa miljö- och klimatmålen för en hållbar utveckling berör alla kommunens verksamheter, 
genom en kommungemensam organisering skapas en gemensam linje för hela kommunen vilket förväntas leda till 
positiva effekter och på sikt stärkt möjligheten att nå de uppsatta miljömålen. 

Socialnämnden kommer förespråka och stödja en kommungemensam organisering av klimat- och miljömål när det 
gäller informations- och kunskapsspridning, policy för matavfall, fossilbränslefri energianvändning för t.ex. resor och 
finansiella placeringar. 

Organisation 

 

Socialförvaltningen är den tjänstemannaorganisation som arbetar åt socialnämnden. 
socialförvaltningen erbjuder råd, stöd och service och handlägger bland annat frågor som rör 
försörjningsstöd, familjerätt och bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen bedriver också 
förebyggande och visst uppsökande arbete inom olika områden. De lagar som primärt styr 
socialtjänstens arbete är socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Organisationen är målgruppsanpassad och byggd utifrån en beställar- och utförarmodell med 
avseende på äldre och personer med funktionsnedsättning. Idag finns ca 639 personer 
anställda (2020-10-30), vilket innefattar tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 

Medelåldern inom förvaltningen är 45,8 år och skiljer inte nämnvärt mellan enheter utan 
varierar mellan 43 och 49,5 år (sammanslagning av såväl tillsvidareanställda, visstidsanställda 
och timanställda). Personalomsättningen för januari - oktober 2019 var 16.1 procent. Den 
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förefaller minska då omsättningen ligger på 13,3 procent för motsvarande period 2020. Störst 
personalomsättning i grupper med mer än 20 anställda finns i enheter för vård- och 
omsorgsboende inom äldreomsorgen samt inom servicebostäder inom funktionshinderområdet. 
Lägst omsättning finns inom daglig verksamhet. 

Medarbetare 
För socialförvaltningen har den totala ackumulerade sjukfrånvaron minskat från 10,0 tertial 2 
2020 till 8,3 tertial 2 2021, en nedgång på omkring 1,7%. Det är främst den korta 
sjukfrånvaron (1-14 dagar) och medellånga (15-59 dagar) som minskat under perioden. Trots 
en sjunkande sjukfrånvaro är sjukfrånvaron fortsatt hög något som till stor del bedöms bero på 
Covid-19 och de restriktioner som rått i samhället då många verksamheter inom 
socialförvaltningen saknar möjlighet till distansarbete. Att sjuktalet trots pågående Covid-19 
pandemi minskat bedöms bero på vaccinationen av Covid-19 samt att rutiner kring hygien, 
skyddsutrustning och social distansering förbättrats. Den långa sjukfrånvaron (60 dagar) 
fortsätter att sjunka inom socialförvaltningen från 4,3 tertial 2 2021 till 4,0 tertial 2 2022. En 
förklaring till den sjunkande långa sjukfrånvaron bedöms vara kommunens satsning på 
hälsofrämjande arbete genom utbildning i tidig upptäck och OSA-dialogen. En förstärkt satsning 
på att minska sjukfrånvaro inom socialnämnden ämnas genomföras under 2022. 

Att säkra kompetensförsörjningen genom att attrahera och behålla såväl befintliga som nya 
medarbetare är en utmaning för förvaltningen på såväl kort som lång sikt. En viktig del i detta 
arbete är att hitta rätt kompetens i rätt omfattning. Vissa kompetenser är svårare att rekrytera 
än andra såsom chefer, socionomer, sjuksköterskor och undersköterskor. För att höja 
kompetensen hos befintlig personal pågår flera initiativ exempelvis äldreomsorgslyftet där till 
exempel vårdbiträden utbildas till undersköterskor. Likaså har förvaltningen anslutit sig till 
Yrkesresan via SKR för att höja medarbetarnas kompetens och utveckla socialtjänsten på både 
myndighet och utförarsidan. 

Vad gäller återgången efter pandemin påverkas socialnämndens verksamheter olika då många 
av nämndens verksamheter på utförarsidan inte haft möjlighet att arbeta på distans. På 
myndighetssidan samt för administrativa funktioner där möjligheten till distansarbete varit 
större sker en stegvis återgång med möjlighet till fortsatt distansarbete i begränsad 
utsträckning. 

I medarbetarenkäten som genomfördes i september 2021 har socialförvaltningen en 
svarsfrekvens på 79%. För förvaltningen hamnar nöjd medarbetar index på 64,5 något som kan 
ställas mot Nynäshamns kommuns totala index på 65,2. Att socialförvaltningens nöjd 
medarbetar index ligger något lägre än kommunens generella index kan antas bero på 
pågående Covid-19 pandemi där socialförvaltningen utifrån sitt uppdrag haft hög 
arbetsbelastning och tvingats genomgå stora verksamhets- och personalförändringar för att på 
ett säkert sätt kunna utföra sitt arbete. 

Internbudget 

Nämndbidrag 

Nämndbidrag (mnkr) År 2021 Förändring 
2022 År 2022 

Socialnämnden 559 mnkr 30,5 mnkr 589,3 mnkr 
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Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (NAN) - 10,9 mnkr 0,35 mnkr 11,25 mnkr 

Socialnämnden exklusive NAN 548,1 mkr 29,9 mnkr 578 mnkr 

För 2021 gavs socialnämnden ett nämnbidrag på 543,5 mnkr, nämnden fick sedan ett 
tilläggsanslag på 15,5 mnkr vilket innebar att nämndens anslag för 2021 hamnade på totalt 559 
mnkr. För 2022 tilldelades nämnden ett anslag på 589,3 mnkr där 11,25 mnkr av dessa ska 
flyttas till den nybildade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vilket lämnar socialnämnden 
med ett anslag på 578 mnkr för 2022, en skillnad på 29,9 mnkr från föregående år. 

Driftsbudget 

Nämndbidrag per verksamhetsområde (mnkr) År 2021 Förändring 
2022 År 2022 

Förvaltningsgemensam 24,7 mnkr 3,1 mnkr 27,8 mnkr 

    

Myndighet funktionshinder och äldreomsorg 382,6 mnkr 20,9 mnkr 403,5 
mnkr 

Äldreomsorgen 240,9 mnkr 13,1 mnkr 254,0 
mnkr 

Funktionshinderområdet 141,7 mnkr 7,8 mnkr 149,5 
mnkr 

    

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 140,8 mnkr 5,9 mnkr 146,7 
mnkr 

Beroendevård vuxen 28,2 mnkr -3,5 mnkr 24,7 mnkr 

Försörjningsstöd 28,5 mnkr 0,2 mnkr 28,7 mnkr 

Arbete och försörjning 9,0 mnkr 0,8 mnkr 10,0 mnkr 

Barn- och ungdomsenheten 70,8 mnkr 3,8 mnkr 74,6 mnkr 

IFO ledning 4,1 mnkr 4,6 mnkr 8,7 mnkr 

    

Summa nämnden 548,10 mnkr 29,90 578,0 
mnkr 

För 2022 tilldelades nämnden ett anslag på 589,3 mnkr där 11,25 mnkr av dessa ska flyttas till 
den nybildade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vilket lämnar socialnämnden med ett 
anslag på 578 mnkr för 2022, en skillnad på 29,9 mnkr från föregående år. 

Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Intäkter år 2022 
(bidrag och 

övriga intäkter) 

Kostnader år 
2022 (personal 

och drift) 

Budget netto 
år 2022 

Förvaltningsgemensamt 27,8 mnkr 27,8 mnkr 0 
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Myndighet ÄO/FO 451,3 mnkr 451,3 mnkr 0 

Äldreomsorg 291,4 mnkr 291,3 mnkr 0 

Funktionshinderområdet 159,9 mnkr 160,0 mnkr 0 

    

Individ och familjeomsorg (totalt) 162,0 mnkr 162,0 mnkr 0 

Beroendevård vuxen 33,9 mnkr 33,9 mnkr 0 

Försörjningsstöd 28,7 mnkr 28,7 mnkr 0 

Arbete och försörjning 11,2 mnkr 11,2 mnkr 0 

Barn och ungdom 79,6 mnkr 79,6 mnkr 0 

IFO ledning 8,7 mnkr 8,7 mnkr 0 

Summa nämnden 641,1 mnkr 641,1 mnkr 0 

    

För 2022 ser nämnden stora osäkerhetsfaktorer som påverkar budgeten. De mest omfattande 
osäkerhetsfaktorerna är volymförändringar avseende barn och ungdom och äldreomsorg och de 
merkostnader som detta medför. Beroendevård, psykisk ohälsa samt nyanlända flyktingar är 
svårprognosticerade områden som ytterligare påverkar förutsättningarna att hålla budget. 
Osäkerhetsfaktorerna bidrar till ett allvarligt ekonomiskt läge där socialnämnden befarar ett 
underskott mot tilldelat nämndbidrag på omkring 24 mnkr. 

De särskilda satsningar som socialnämnden tilldelats handlar om att säkra den öppna 
verksamheten inom barn och unga samt att arbeta med våld i nära relationer. Inom den öppna 
verksamheten för barn och ungdom har två familjebehandlare rekryterats. Vad avser området 
Våld i nära relationer kommer förvaltningen att skapa en förvaltningsövergripande 
arbetsprocess där medarbetarnas kompetens att identifiera och stödja våldsutsatta personer 
stärkas. 

Taxor och avgifter 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni i år att justera avgifterna och nivån för maxtaxan. Den 
sammanlagda höjningen av maxtaxan motsvarar 353 kr till 2 125 kr per månad. Beslutet 
innebar en successiv höjning av taxan i två steg, den första höjningen trädde i kraft den 1 
september och den andra höjningen träder i kraft per den 1 januari 2022. I den höjningen 
kommer även den årliga indexuppräkningen att ingå. I beslutet om maxtaxan beslutades även 
att trygghetslarmen skulle handläggas inom ramen för socialtjänstlagen och inte som tidigare 
inom ramen för befogenhetslagen. Det innebär att avgiften för trygghetslarmen ingår i 
avgiftshanteringen och maxtaxan, tidigare låg avgiften för trygghetslarmen separat och 
påverkade inte avgiftsutrymmet för den enskilde individen. Förvaltningen bedömer att den 
sammanlagda intäktsökningen motsvarar ca 200 000 kr per månad när avgifterna är fullt ut 
uppräknade. 
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Investeringsplan 
Investeringsbudget 2022-2025 (mnkr) 2022 2023 2024 2025 

Äldreomsorgen 0,1 mnkr 0,3996 
mnkr 

0,3996 
mnkr 0,286 mnkr 

Funktionshinder 0,810 
mnkr   0, 4 mnkr 

Individ- och familjeomsorgen     

Förvaltningsgemensam (LifeCareSP) 0,3 mnkr    

Socialnämnden totalt 2118 
mnkr    

     

Under 2022 finns investeringsbehov för socialnämnden. Inom äldreomsorgen finns ett behov av 
att byta ut ett antal sängar som inte längre är funktionella. Inom äldreomsorgen planeras också 
att byta ut möbler som är slitna. Inom FO finns behov av inköp av tekniska hjälpmedel, inköp 
av elcyklar samt utbyte av nuvarande lås till kodlås. Inom funktionshinderområdet finns också 
ett behov av inköp av till exempel vitvaror och enklare köksrenovering. För flera av 
funktionshinderområdets verksamheter finns behov av av Wifi alternativt utökning av befintligt 
Wifi. 

Upphandling 
Behov Uppskattad volym eller 

kostnad per år Kommentar 

Skafferiavtal 100 tkr Behov av skafferiavtal för matinköp 
inom äldreomsorgen. 

   

   

   

   

Plan för intern kontroll 
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att informationen och rapporteringen 
om verksamheten och dess ekonomi är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och 
regler m.m. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå mål på ett säkert och effektivt sätt. Kravet på intern kontroll 
har sin grund i kommunallagen (2017:725). Nedan följer nämndens plan för kommande års 
intern kontroll. 

Område Rutin Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig 

Kontrollmetod inkl. 
omfattning 

Rapport 
sker till 

Tidpunkt 
för 
rapport 
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GDPR Personuppgifts-
behandling 

Säkerställa att 
medarbetarna har 
kännedom om GDPR 

Att GDPR är en 
stående punkt på 
dagordningen vid 
arbetsplats-träffar 
(APT) 

Administrativ 
chef 

Förvaltningsinriktat 
utbildningsmaterial finns 
framtaget 

Antal enheter som tagit 
del av utbildnings-
material 

Att dagordnings-mallen 
för APT är reviderad 

SON Bokslut 
2022 

Kvalitet Kvalitetsledning 

Säkerställa att 
brister i kvalitet 
enligt lagstiftning 
och SOSFS 2011:9 
upp-märksammas 
och åtgärdas 

Administrativ 
chef 

Andel chefer som 
genomfört egenkontroller SON 

Kvalitets-
berättelse 
2023 

Kvalitet Loggning och 
kontroll 

Säkerställa att 
enbart personer med 
koppling till ärendet 
tar del av informa-
tionen i det 

System-
förvaltare 
och ansvarig 
chef 

Varje enhet går igenom 
loggar i 10 ärenden och 
tittar vilka som varit inne i 
ärendet två veckor 
tillbaka. 

Ska ske under en speci-
ficerad dag under året. 

SON Bokslut 
2022 

Regis-
tratur 

Utlämning av 
ärenden 

Säkerställa att med-
arbetarna har 
kännedom om hur 
man hanterar 
begäran om 
utlämnade  av 
handling 

Administrativ 
chef 

Reviderad rutin finns 
framtagen 

Andel enheter som gått 
igenom rutinen 

SON Bokslut 
2022 

Sekre-
tess 

Hantering av 
sekretess-
material vid 
distansarbete 

Säkerställa att det 
finns rutiner för hur 
sekretess-material 
ska hanteras vid 
distansarbete 

Avdelnings-
chef IFO 
Avdelnings-
chef 
Myndighet 
Administrativ 
chef 

Rutin finns framtagen SON Bokslut 
2022 

Hand-
läggning 

Hantering av 
dokument då 
ärende inte 
aktualiseras 

Säkerställa att det 
finns tydliga rutiner 
för hur dessa 
handlingar ska 
hanteras 

Avdelnings-
chef IFO 
Avdelnings-
chef 
Myndighet 
Administrativ 
chef 

Rutin finns framtagen SON Bokslut 
2022 

Hand-
läggning 

Rättssäkerhet 
vid hand-
läggning av 
ärenden 

Säkerställa: 

Att beslut har fattats 
i enlighet med 
delegationsordning 
och riktlinjer 

Att dokumentationen 
i ärendet ger 
tillräcklig information 

Avdelnings-
chef IFO 

Avdelnings-
chef 
Myndighet 

Aktgranskning, stickprov 
10 akter, två gånger 
under året 

Avser följande enheter: 
IFO ekonomiskt bistånd 
IFO beroende IFO barn 
och unga 
IFO beroende 

SON Bokslut 
2022 
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för att motivera det 
beslut som fattats 

Att avslag och 
delavslag expedieras 
skriftligt med 
information om hur 
man överklagar 

Myndighet äldreomsorg 
Myndighet funktions-
hinder 

Hand-
läggning 

Rättssäkerhet 
vid hand-
läggning av 
ärenden - 
fördjupad 
granskning BoU 

Säkerställa: 
Att tillräckligt 
beslutsunderlag är 
inhämtat i 
barnutredningar 

Att ställnings-
tagande till polis-
anmälan finns 
dokumenterat 

Att risken för att 
våldsutsatta barn 
eller barn som 
misstänks ha/har 
bevittnat våld utsätts 
för ytterligare våld 
bedömts 

Att bedömning är 
gjord av behov av 
intern samverkan 
och att samverkan 
skett i de fall där det 
bedömts nödvändigt 

Avdelnings-
chef IFO 

Aktgranskning, stickprov 
10 akter, två gånger 
under året 

Avser: IFO Barn och unga 

SON Bokslut 
2022 

Hand-
läggning 

Rättssäkerhet 
vid hand-
läggning av 
ärenden - 
fördjupad 
granskning 
ViNR 

Säkerställa: 

Att risken för att 
våldsutsatta vuxna 
utsätts för ytterligare 
våld bedömts 

Att bedömning är 
gjord av behov av 
intern samverkan 
och att samverkan 
skett i de fall där det 
bedömts nödvändigt 

Avdelnings-
chef IFO 

Aktgranskning, stickprov 
10 akter, två gånger 
under året 

Avser: 
IFO Våld i nära relation 

SON Bokslut 
2022 

Rätts-
säker-het 

Lagföränd-
ringar och 
rätts-
tillämpning 

Säkerställa att 
lagförändringar och 
rättstillämpningar 
uppmärksammas 
och implementeras 

Förvaltnings-
ledning 
Förvaltnings-
jurist 

Omvärldsbevakning 

Genomgång vid 
förvaltningsledningsmöte2 
ggr per år 

SON Bokslut 
2022 

Delega-
tion 

Delegations-
ordningen (ej 
individärenden) 

Säkerställa att det 
finns skriftligt 
underlag i 
delegationspärmen 
avseende beslut om 
organisations-

Administrativ 
chef 

Nämnd-
sekreterare 

Kontrolleras mot ärenden 
som förhandlats på A- och 
F-samverkansnivå under 
första halvåret 2022 

SON Bokslut 
2022 
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förändringar där 
delegat är nivå 
under socialnämnd 

Socialnämnden har genom riskanalys identifierat de områden som särskilt ska kontrolleras 
under året. Extra fokus kommer läggas på att följa upp rättssäkerheten vad gäller 
handläggningen i ärenden rörande barn- och unga och vuxna som bevittnat/utsatts för våld. 
Vidare ser socialnämnden behov av att följa och säkerställa de lagförändringar som kan bli 
aktuella under detta och kommande år. Socialnämnden behöver ligga i framkant och vara 
rustad för de eventuella förändringar som kan komma med anledning av nya lagförslag och 
corona-kommissionens del- och slutbetänkande. I samband med pandemin har många 
medarbetare arbetat på distans och socialnämnden bedömer att detta kommer att fortgå även 
framöver varför behov föreligger av att ytterligare säkerställa hanteringen av personuppgifter 
och sekretessmaterial. 

Verksamhet år 2023-2026 

Framtida förutsättningar för hög måluppfyllnad och budgethållning 
Förutsättningarna för socialförvaltningens arbete förändras kontinuerligt och i en allt snabbare 
takt, vilket påverkar såväl medarbetares som chefers arbetsvardag. Med en hög 
arbetsbelastning, utökat uppdrag och allt högre krav från individer/brukare/klienter, närstående 
och invånare i en redan slimmad organisation uppstår utmaningar i att, utöver den löpande 
verksamheten, även hantera strategiska perspektiv samt stora och nödvändiga 
förändringsuppdrag. Att inom socialnämnden nå ett mer hållbart arbetsliv för medarbetare och 
chefer förutsätter en mer ändamålsenlig och stabil organisation och styrning inom 
förvaltningen. 

En utmaning som förväntas påverka socialnämnden är den demografiska utvecklingen i 
Nynäshamn som innebär att allt fler blir äldre, detta sker samtidigt som gruppen med unga 0-6 
år samt gruppen 7-15 år ökar i högre takt än andelen yrkesaktiva personer. En konsekvens av 
detta är att skatteintäkterna minskar medan behovet av socialnämndens verksamheter ökar, 
exempelvis efterfrågan på boenden för äldre samt personer med viss funktionsnedsättning 
något som kräver investeringar. En ytterligare utmaning är det ökade inflödet av ärenden på 
barn- och ungdomssidan där allt fler unga får .något som kräver mera omfattande resurser. 

En kommande förändring är att Socialtjänstlagen kommer reformeras. Förväntningarna är att 
lagen kommer förändras i linje med Socialtjänstutredningens förslag i betänkandet Framtidens 
socialtjänst (SOU 2020:47). Inriktningen i förslaget är att skapa en förebyggande, lättillgänglig 
och kunskapsbaserad socialtjänst med en möjlighet att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning. Förslaget beräknas träda i kraft i januari 2023, förändringen kommer påverka 
socialnämndens verksamheter på både myndighet- och utförarsidan. En ytterligare förväntad 
reform är att Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) 
kommer förändras. LSS-utredningen har i sitt betänkande Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) bland annat föreslagit ett statligt ansvar för personlig 
assistans samt en rad nya insatser. Betänkandet är i nuläget ute på remiss och kommer 
därefter beredas i Regeringskansliet. Utredningens förslag är att den nya lagen ska träda i kraft 
i januari 2022. 
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En ytterligare utmaning för socialnämnden är kompetensförsörjningen. Socialnämndens 
utmaning gällande kompetensförsörjning innebär inte bara att attrahera nya medarbetare men 
också att behålla befintlig personal, detta sker samtidigt som socialtjänstens uppdrag blir allt 
större och mer komplext. Den för socialnämnden utmärkande utmaningen gällande 
kompetensförsörjningen beror inte enbart på tidigare nämnda faktorer utan på utvecklingen 
mot en mer kunskapsstyrd socialtjänst där ärendena inom äldreomsorgen, funktionshinder och 
individ- och familjeomsorgen blir allt större och mera komplexa något som kräver att nya 
arbetssätt utvecklas. För att kunna hantera kompetensförsörjningen inom socialnämnden 
behöver nämnden öka fokuset på medarbetarskapet, utveckla tydliga arbetssätt samt arbeta 
med ett hållbart arbetsliv. Det är fortsatt viktigt för nämnden att vakanta chefstjänster tillsätts 
och att tjänster inom HSL inte är vakanta. 

Socialnämndens verksamhet är till största delen lagstyrd vilket innebär att nämnden inte kan 
välja bort att genomföra insatser som faller inom nämndens ansvarsområde. För att kunna 
uppnå hög måluppfyllnad utifrån uppdraget krävs både rätt personella och rätt ekonomiska 
förutsättningar. 

I förslaget till ny socialtjänstlag framgår att en hållbar socialtjänst ska främja jämställda 
levnadsvillkor, utgå från ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. 
Förslaget omfattar även ett förtydligat barnperspektiv. Socialtjänstens verksamheter kommer 
framöver att behöva skifta fokus från reaktiv myndighetsutövning till tidiga förebyggande 
insatser innan sociala problem har befästs och det förebyggande arbetet kommer att kräva 
samverkan mellan många aktörer. Socialnämnden kommer behöva kartlägga, ta fram och införa 
nya arbetssätt samtidigt som ordinarie arbete behöver fortgå parallellt. Förvaltningen bedömer 
att detta kommer kräva utökade personella och ekonomiska resurser. 

Strategisk plan 
Socialnämnden har ett behov av att fortsatt stärka kvalitetsarbetet bland annat genom 
kontinuerligt arbete med kvalitetsledningssystemet och upprättande av handlingsplaner 
avseende kvalitet där digitalisering och välfärdteknik är viktiga delar i arbetet. Inom nämnden 
finns ett fortsatt behov av att kombinera det operativa arbetet med det strategiska och 
långsiktiga, något som är en viktig del i arbetet mot en mera kunskapsbaserad socialtjänst. 
Genom att fortsatt arbeta med att följa upp och utvärdera insatser kan socialnämnden närma 
sig en högre kvalitet i nämndens verksamheter. Genom implementeringen av 
verksamhetssystemet LifeCare och arbetsmetoden IBIC (Individens behov i centrum) skapar 
socialnämnden förutsättningar för ett mer ändamålsenligt och strukturerat informationsflöde 
något som är viktigt för såväl medarbetarna som socialnämndens brukare målgrupper. 

Samverkan är, liksom den digitala utvecklingen, både en förutsättning för offentlig sektor att 
kunna möta medborgarnas behov av socialtjänst och en utmaning som kräver möjlighet till 
förändringar i hur socialtjänsten organiseras och styrs. Samarbete och samverkan innebär oftast 
en vinst för såväl individer som samhällsekonomi, men förutsätter också vilja, tid, engagemang 
och en gemensam bild av nyttan. I takt med att socialnämndens uppdrag blir allt mer komplext 
finns ett fortsatt behov för socialnämnden att vidareutveckla samverkan med såväl interna som 
externa aktörer för att kunna tillgodose medborgarnas behov. 

Som tidigare nämnts finns ett fortsatt behov av att säkerställa kompetensförsörjningen för såväl 
chefer som medarbetare samt att stärka medarbetarskapet. I corona-kommissionens 
delbetänkande framgår behov av ökad kompetens och högre bemanning inom omsorgen samt 
att den medicinska kompetensen behöver förstärkas. Oberoende av detta har en särskild 
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utredare givits i uppdrag av regeringen (Kommittédirektiv 2020:142) att föreslå en 
äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård- 
och omsorg för äldre och bland annat överväga/lämna förslag på tillgången till medicinsk 
kompetens inom äldreomsorgen. Socialnämnden ser stora utmaningar i att möta behovet av 
framtida kompetens inom området och behöver redan nu påbörja den strategiska planeringen. 

Socialnämnden behöver fortsätta utvecklingsarbetet med ekonomiska analyser för att få fram 
mer tillförlitliga prognoser. För att uppnå detta krävs bland annat ökad omvärldsbevakning och 
fördjupat analysarbete och även här behöver socialnämnden tydliggöra den strategiska 
planeringen. 

Socialnämnden konstaterar att många faktorer påverkar och kommer att påverka nämndens 
verksamhetsområden idag och framöver. Nämnden räknar dessutom med att även under 
nästkommande år påverkas av pandemin och följdverkningarna efter den. 
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Bilaga: Nyckeltal 

Försörjningsstöd 
År 2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Hushåll, antal 
försörjningsstöd 242 215 272 260 234 258 256 241     

varav hushåll 
under 25 år 30 27 28 33 32 34 36 37     

Utbetalt totalt 
(tkr) 1 892 1 863 2 970 2 383 1 995 2 387 2 387 2 317     

Medel utbetalt, 
totalt (tkr) 7,82 8,66 10,92 9,17 8,53 9,25 9,32 9,61     

Medel utbetalt, 
personer under 
25 år (tkr) 

5,17 6,26 10,25 7,29 6,61 7,95 8,08 6,24     

Biståndstid över 
3 månader, 
personer under 
25 år 

14 12 12 15 17 21 22 21     

Avslag 65 114 129 111 94 143 154 97     

Antal avslutade 
ärenden 19 13 25 22 22 23 19 38     

 

År 2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Hushåll, antal 
försörjningsstöd 245 254 268 252 253 258 268 247 239 257 234 262 

varav hushåll 
under 25 år 31 35 35 31 34 36 37 37 33 35 33 33 

Utbetalt totalt 
(tkr) 2 196 2 197 2 586 2 207 2 221 2 384 2 420 2 071 2 110 2 408 2 108 2 579 

Medel utbetalt, 
totalt (tkr) 8,96 8,63 9,67 8,76 8,78 9,24 9,03 8,39 8,83 9,37 9,01 9,48 

Medel utbetalt, 
personer under 
25 år (tkr) 

4,92 5,75 5,60 6,62 6,28 6,15 6,65 7,21 8,33 7,84 7,47 6,61 

Biståndstid över 
3 månader, 
personer under 
25 år 

27 24 22 19 18 16 15 19 18 18 16 18 

Avslag 114 128 118 126 109 98 133 73 91 111 83 125 
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Antal avslutade 
ärenden 22 31 29 32 22 86 22 28 38 59 25 35 

Hemtjänst över 65 år 
Interna 
utförare 
(egen 
regi) 2021 

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

Antal 
personer 208 213 208 215 216 214 217 219     

Utförda 
timmar 6057 5601 6053 5890 5814 5840 6514 6581     

Beviljade 
timmar 7114 6518 6892 6836 7968 6680 7637 7755     

Utförd tid i 
% av 
beviljad tid 

85% 86% 88% 86% 82% 87% 85% 85%     

 

Interna 
utförare 
(egen 
regi) 
2020 

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

Antal 
personer 199 199 199 211 200 209 209 205 203 204 206 207 

Utförda 
timmar 5880 5570 6106 6071 6232 6150 6525 6183 6117 6269 6318 6577 

Beviljade 
timmar 7006 6917 7392 7480 7617 7459 7876 7545 7252 7343 7365 7490 

Utförd tid i 
% av 
beviljad tid 

84% 81% 83% 81% 82% 82% 83% 82% 84% 85% 86% 88% 

 

Privata 
utförare 
(externt) 
2021 

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

Antal 
personer 320 305 308 304 309 325 316 316     

Utförda 
timmar 9330 8278 9017 8714 9052 9040 9156 9406     
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Beviljade 
timmar 10737 9252 10075 9460 9812 10363 10189 10684     

Utförd tid i 
% av 
beviljad tid 

87% 89% 89% 92% 92% 87% 90% 88%     

 

Privata 
utförare 
(externt) 
2020 

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

Antal personer 316 314 318 333 310 309 312 318 313 317 308 316 

Utförda 
timmar 9269 8681 9453 8957 9275 8941 9599 9772 10008 10055 9698 9568 

Beviljade 10372 9846 10559 10299 9839 9645 10598 11234 10853 11011 10433 11063 

Utförd tid i % 
av beviljad tid 89% 88% 90% 87% 94% 93% 91% 87% 92% 91% 93% 86% 

Hemtjänst under 65 år 
Interna 
utförare 
(egen 
regi) 2021 

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

Antal 
personer 32 33 33 32 30 30 29 27     

Utförda 579 429 522 482 510 487 510 438     

Beviljade 763 613 702 728 700 555 654 544     

Utförd tid i % 
av beviljad 
tid 

76% 70% 74% 66% 73% 88% 78% 77%     

 

Interna 
utförare 
(egen 
regi) 2020 

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

Antal 
personer 37 40 41 40 37 36 38 40 40 41 36 35 

Utförda 975 885 887 801 937 1031 1084 782 837 708 664 714 

Beviljade 1332 1336 1291 1224 1310 1319 1458 1174 1021 961 965 855 
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Utförd tid i % 
av beviljad 
tid 

73% 66% 69% 65% 71% 78% 74% 67% 86% 74% 69% 83% 

 

Privata 
utförare 
(externt) 
2021 

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

Antal 
personer 29 30 29 27 27 27 26 28     

Utförda 787 881 853 846 838 850 676 707     

Beviljade 856 940 952 868 877 874 707 751     

Utförd tid i % 
av beviljad tid 92% 94% 90% 98% 96% 97% 96% 94%     

 

Privata 
utförare 
(externt) 
2020 

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

Antal 
personer 24 23 25 26 27 24 26 27 28 27 30 24 

Utförda 695 637 722 655 725 705 750 741 744 717 739 577 

Beviljade 753 704 795 741 846 817 895 887 864 846 879 665 

Utförd tid i 
% av 
beviljad tid 

92% 90% 91% 88 % 86% 86% 84% 83% 86% 85% 84% 87% 

Boende äldreomsorgen 
Interna 
boenden 
2021 

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

Antal 
personer 177 179 174 180 177 177 177 179     

Antal 
belagda 
platser 

159 167 169 166 169 170 174 174     

varav under 
65 år 5 5 4 4 4 4 4 5     

varav 
demens 142 148 142 142 139 141 141 142     
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Procentuell 
beläggning 91% 94% 95% 92% 95% 97% 98% 99%     

 

Interna 
boenden 
2020 

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

Antal 
personer 186 178 180 177 179 178 181 178 183 178 180 179 

Antal belagda 
platser 174 173 177 164 177 179 174 170 175 175 173 174 

varav under 
65 år 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 

varav demens 147 141 143 139 147 146 143 143 147 142 143 144 

Procentuell 
beläggning 98% 99% 100% 96,5% 98% 98% 99,7% 96,7% 99,6% 98,8% 96,1% 97,1% 

Korttidsvistelse äldreomsorgen 
Internt 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal 
personer 29 34 27 31 30 32 28 31     

Antal dygn 312 393 345 454 456 433 441 492     

Antal belagda 
platser 10 14 11 15 15 13 14 16     

varav under 
65 år 1 2 3 4 3 4 4 3     

Procentuell 
beläggning 68% 76% 31% 61% 58% 57% 52% 81%     

 

Internt 
2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal 
personer 34 31 40 29 22 32 18 19 31 40 40 25 

Antal dygn 464 438 465 464 304 302 264 206 313 529 472 227 

Antal 
belagda 
platser 

15 15 15 16 10 10 8 7 11 17 16 8 
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varav under 
65 år 1 2 3 1 2 2 0 1 0 2 0 1 

Procentuell 
beläggning 94% 94% 68% 78% 32% 22% 30% 29% 62% 68% 63% 30% 

Boendestöd för personer med psykiska och neuropsykiatriska 
funktionshinder 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Boendestöd, 
personer 160 163 163 158 157 157 157 158     

Boendestöd, 
utförd tid 
(timmar) 

1089 1121 1283 1217 1192 1127 995 990     

Boendestöd, 
Beviljad tid 
(timmar) 

1244 1286 1271 1280 1264 1248 1103 1143     

Utförd tid i 
% av 
beviljad tid 

88% 87% 101% 95% 95% 90% 90% 87%     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Boendestöd, 
personer 167 165 166 172 166 168 165 169 163 163 162 158 

Boendestöd, 
utförd tid 
(timmar) 

1233 1163 1240 1206 1150 1167 1036 1037 1130 1030 948 990 

Boendestöd, 
Beviljad tid 
(timmar) 

1305 1294 1255 1221 1288 1170 1144 1133 1115 1094 1106 1064 

Utförd tid i % 
av beviljad tid 94% 90% 99% 99% 89% 100% 96% 92% 102% 94% 86% 93% 

Daglig verksamhet enligt LSS 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Daglig 
verksamhet 
- personer 
(kommunala 
utförare) 

99 99 92 98 97 99 103 103     

Daglig 
verksamhet 
- personer 

4 4 5 5 4 4 4 4     
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(privata 
utförare) 

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Daglig 
verksamhet - 
personer 
(kommunala 
utförare) 

91 91 91 91 91 94 93 94 97 98 98 99 

Daglig 
verksamhet - 
personer 
(privata 
utförare) 

4 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Sysselsättning enligt SOL 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sysselsättning 
– personer 
(kommunala 
utförare) 

4 4 4 5 4 4 4 5     

Sysselsättning 
– personer 
(privata 
utförare) 

0 0 0 0 0 0 0 0     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sysselsättning – 
personer 
(kommunal 
utförare) 

7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sysselsättning – 
personer 
(privata 
utförare) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barn och ungdom externa placeringar 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
pågående 
placeringar 

79 72 76 70 75 74 73 71     

Varav antal 
pågående 

34 36 32 36 26 26 25 35     
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placeringar 
enligt LVU 

Mellanbo 
(varav EKB) 17 (7) 17 (6) 18 (7) 18 (7) 18 (7) 18 (7) 17 (5) 15 (5)     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
pågående 
placeringar 

70 73 73 71 71 58 60 62 63 64 65 64 

Varav antal 
pågående 
placeringar 
enligt LVU 

            

Externa placeringar vuxna med missbruksproblematik 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
pågående 
placeringar 

15 17 18 21 17 19 16 14     

Varav 
placeringar 
på 
Hammaren 

6 6 8 9 8 9 7 7     

Varav 
placeringar 
enligt LVM 

1 2 1 1 1 2 1 1     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
pågående 
placeringar 

16 15 14 11 11 12 12 11 12 14 14 11 

Varav 
placeringar på 
Hammaren 

4 6 8 8 10 7 7 7 5 5 6 7 

Varav 
placeringar 
enligt LVM 

            

Externa placeringar psykiatriska funktionsnedsättningar 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 



  

Verksamhetsplan 2022 32 

Totalt antal 
pågående 
placeringar, 
externt (HVB) 

13 12 11 11 11 11 11 11     

Boende, antal 
personer 
(privata 
utförare, 
Familjehem) 

3 3 3 3 3 3 3 3     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
pågående 
placeringar, 
externt 
(HVB) 

11 11 10 10 10 9 10 10 10 11 12 13 

Boende, 
antal 
personer 
(privata 
utförare, 
Familjehem) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Boende enligt LSS 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Boende med 
särskild 
service, antal 
personer 
(kommunal 
utförare) 
Vuxna 

46 46 46 46 46 46 46 46     

Boende med 
särskild 
service, antal 
personer 
(köpt plats) 
Vuxna 

12 12 12 15 15 15 15 15     

Boende med 
särskild 
service, antal 
personer 
(Köpt plats) 
Barn 

2 2 2 3 3 3 3 3     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 



  

Verksamhetsplan 2022 33 

Boende 
med 
särskild 
service, 
antal 
personer 
(kommunal 
utförare) 
Vuxna 

50 48 48 48 46 46 46 46 46 46 46 46 

Boende 
med 
särskild 
service, 
antal 
personer 
(köpt plats) 
Vuxna 

7 8 12 12 12 11 10 11 11 11 11 11 

Boende 
med 
särskild 
service, 
antal 
personer 
(köpt plats) 
Barn 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Personlig assistens LSS 
2021 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
personer 
med privat 
utförare 

8 7 7 7 6 6 6 6     

 

2020 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Totalt antal 
personer med 
privat utförare 

6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 

Statistik gällande Personlig assistans enligt SFB saknas då nämnden inte längre har assistans i 
egen regi. 
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Bilaga: Taxor och avgifter 
Sammanställning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 
2020. Dnr: SON/2020/0124/001. 

Insats Nuvarand
e avgift 

Föreslage
n avgift Avgiftsgrund Beräkning Årlig 

justering 

Äldreomsorgen      

Maxtaxa 1 772 kr / 
månad 

2 125 kr / 
månad 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 

PBB*0,5392/12 Enligt 
prisbasbelopp 

Vård- och 
omsorgsboende 
(Omsorg) 

1 772 kr / 
månad 

2 125kr / 
månad 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 

PBB*0,5392/12 Enligt 
prisbasbelopp 

Vård och 
omsorgsboende (Mat) 

3 421 kr / 
månad 

3 678kr / 
månad 8:2 SoL PBB*0,933/12 Enligt 

prisbasbelopp 

Vård- och 
omsorgsboende 
(Förbrukningsvaror) 

100 kr / 
månad 

130 kr / 
månad 

Baserad på 
konsumentverkets 
index av 
förbrukningsvaror för 
en person i hushållet 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Vård- och 
omsorgsboende 
(Möbler och husgeråd) 

186 kr / 
månad 

186 kr / 
månad 

Baserad på 32% av 
konsumentverkets 
index för 
hemutrustning 

Konsumentverkets 
index *0,32 

Enligt 
konsumentverk
ets index 

Korttidsboende/växelv
ård (Omsorg) 59 kr / dygn 69kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL. 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Korttidsboende/växelv
ård (Mat) 

114kr / 
dygn 

121kr / 
dygn 

Motsvarar matavgiften 
på vård- och 
omsorgsboende (8:2 
SoL) 

PBB*0,933/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Hemtjänst 295 kr / 
timme 

354 kr / 
timme 

Motsvarar det i 
socialtjänstlagens 
angivna maxtak enligt 
8:5 SoL dividerat på 
sex timmar 

PBB*0,5392/12/6 Enligt 
prisbasbelopp 

Avlösning upp till 10 
timmar per månad om 
inga andra 
hemtjänstinsatser 
beviljats 

0 kr / 
månad 

0 kr / 
månad    

Matlåda 52 kr / 
portion 

52 kr / 
portion 

Utgår från 
kommunens 
självkostnad (8:2 SoL) 

 
Enligt 
kommunens 
självkostnad 
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Matdistribution 
Enligt 
hemtjänstta
xa 

Enligt 
hemtjänstta
xa 

8:2 och 8:5 SoL PBB*0,5392/12/6 Enligt 
prisbasbelopp 

Dagverksamhet 
(Omsorg) 28 kr / dag 32 kr / dag 

Motsvarar 47% av 
omsorgsavgiften på 
korttidsboende/växelv
ård (8:2 SoL och 8:5 
SoL) 

Korttidsboende/växelvå
rds belopp * 0,47 

Enligt 
prisbasbelopp 

Dagverksamhet (Mat) 58 kr / dag 62 kr / dag 

Motsvarar 51% av 
matavgiften på 
korttidsboende/växelv
ård (8:2 SoL) 

Korttidsboende/växelvå
rds belopp * 0,51 

Enligt 
prisbasbelopp 

Trygghetslarm 245 kr / 
månad 

245 kr / 
månad 

6,22% av 
prisbasbeloppet (8:2 
SoL) 

PBB*0,0622/12 Enligt 
prisbasbelopp 

LSS      

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 9:6§ LSS 18 
år och uppåt (Mat) 

90 kr / dag 94 kr / dag 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index i 
ålderskategorierna 18 
år till 60 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 9:6§ LSS 0-
17 år (Mat) 

65 kr / dag 73 kr / dag 

Utgår från 
konsumentverkets 
index i 
ålderskategorin 10-13 
år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Boende i familjehem 
eller bostad med 
särskild service för 
barn och ungdomar 
som behöver bo 
utanför 
föräldrahemmet 9:8 § 
LSS 

1 573kr / 
månad upp 
till 11 år. 

1 723 kr / 
månad från 
11-14 år 

2 073 kr / 
månad från 
15-17 år 

1 573kr / 
månad upp 
till 11 år. 

1 723 kr / 
månad från 
11-14 år 

2 073 kr / 
månad från 
15-17 år 

Motsvarar 
underhållsstöd enligt 
6 kap. 2 § SoF och 18 
kap. 20 § SFB. (§ 20 
LSS och 5§ förordning 
om LSS) 

 Enligt 18 kap. 
20 § SFB 

Missbruk      

HVB/LVM-hem, 
behandlingshem 
(Behandlande 
karaktär) 

80 kr / dygn 80kr / dygn 
Fastställs av 
regeringen (8:1 SoL, 
6:1 SoF) 

 Enligt 6 kap. 1 
§ SoF 

Kvalificerat familjehem 
(Behandlande 
karaktär) 

80 kr / dygn 80kr / dygn 
Fastställs av 
regeringen (8:1 SoL, 
6:1 SoF) 

 Enligt 6 kap. 1 
§ SoF 

Stöd-
/omvårdnadsboende/
HVB (Boende) 

70 kr / dygn 69kr / dygn Motsvarar 
socialtjänstlagens 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 
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maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

Stöd-
/omvårdnadsboende/
HVB (Mat) 

86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Arbetskooperativ 
(Boende) 70 kr / dygn 69kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Arbetskooperativ 
(Mat) 86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Korttidsboende 
(Boende) 70 kr / dygn 69 kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Korttidsboende (Mat) 86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Psykisk ohälsa      

Stöd-
/omvårdnadsboende i 
HVB (Boende) 

70 kr / dygn 69kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Stöd-
/omvårdnadsboende i 
HVB (Mat) 

86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Familjehem (Boende) 33 kr / dygn 69 kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Familjehem (Mat) 86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Korttidsboende 
(Boende) 70 kr / dygn 69 kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 
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Korttidsboende (Mat) 86 kr / dygn 90 kr / dygn 

Utgår från snittet av 
konsumentverkets 
index för livsmedel i 
ålderskategorierna 18 
år till 74 år. 

 
Enligt 
konsumentverk
ets index 

Våld i nära relation      

Skyddat boende, 
jourlägenhet (Boende) 

Ingen avgift 
tas ut för 
våld i nära 
relation. 

69kr / dygn 

Motsvarar 
socialtjänstlagens 
maxtak enligt 8:5 SoL 
(8:1 SoL) 

PBB*0,5392/365 Enligt 
prisbasbelopp 

Barn, ungdom och 
familj      

Familjerådgivning 250kr / 
samtal 

350kr / 
samtal 8:2 SoL Indexuppräkning enligt 

PBB*0,0074 
Enligt 
prisbasbelopp 

Heldygnsplacering av 
barn 0-17år på HVB, 
familjehem, 
stödboende 

1 573kr / 
månad upp 
till 11 år. 

1 723 kr / 
månad från 
11-14 år 

2 073 kr / 
månad från 
15-17 år 

1 573kr / 
månad upp 
till 11 år. 

1 723 kr / 
månad från 
11-14 år 

2 073 kr / 
månad från 
15-17 år 

Motsvarar 
underhållsstöd enligt 
6 kap. 2 § SoF och 18 
kap. 20 § SFB.(8:1 
SoL) 

 Enligt 18 kap. 
20 § SFB 


