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Inledning 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhetsplan med budget 2019 och 

ekonomisk planering 2020-2021”, samt de utmaningar och prioriteringar som socialnämnden har 

identifierat i analys- och kvalitetsarbete under året och inför kommande års verksamhetsplanering. Syftet 

med verksamhetsplanen är att koppla den korta verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och 

strategin. 

 Socialnämndens uppdrag 

Socialnämndens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella lagar inom socialtjänstområdet. Dessa regleras 

genom kommunfullmäktiges reglemente till nämnden. Nämnden styrs utöver detta genom de mål och 

uppdrag som ges av kommunfullmäktige, men också av kommunfullmäktiges vision ”Tillsammans gör vi 

ett Kalmar för alla ännu bättre”.  

 

Utifrån reglementet ansvarar socialnämnden för de uppgifter som kommunen har avseende;  

• stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar samt hälso- 
och sjukvård inom detta verksamhetsområde 

• individ och familjeomsorg såsom missbruks- och beroendevård, ekonomiskt bistånd, social barn- 
och ungdomsvård samt våld i nära relationer 

• mottagandet av ensamkommande barn 

• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

För att fullgöra det uppdrag som socialnämnden har via reglementet är socialförvaltningen uppdelad i tre 
verksamhetsområden enligt nedan organisationsskiss.  
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Hur reglementets uppgifter ska fullgöras regleras framför allt i nedan exemplifierade lagstiftning.  

I nämndens uppgifter ingår ansvar för de uppgifter som kommunen har enligt ”Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade” (LSS). Lagstiftningens mål är formulerat enligt följande:  

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet 

att leva som andra. Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara 

grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 

största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras  

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 

I hälso- och sjukvårdslagen är följande mål formulerade för nämnden: 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 

god vård. Detta innebär att den ska särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården.  

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

 

I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för socialtjänst: 

Socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten 

skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas 

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Insatser inom socialtjänsten ska 

vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal 

med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. 

Socialtjänstlag (2001:453) 

 

Socialnämndens vision, verksamhetsidé och mål 

Socialnämnden har genom sitt reglemente ett mångfacetterat uppdrag. Med de förutsättningarna ligger det 

en utmaning i att skapa en gemensam målbild i och för verksamheten. För att underlätta och stärka det 

arbetet har ett visionshus arbetats fram. I socialnämndens visionshus illustreras och tydliggörs sambandet 

mellan fullmäktiges vision och socialnämndens vision, uppdrag, mål och värdegrund. Visionshuset syftar 

till att på ett lättöverskådligt sätt skapa en gemensam bild av socialtjänstens uppdrag, vilket underlättar 

både styrningen och förståelsen av socialnämndens verksamhet. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P1
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Socialförvaltningens huvud-, stöd och ledningsprocesser 

Den uppgift som socialnämnden har via reglementet fullgörs genom två huvudprocesser som beskriver 

syftet med verksamheten. Dessa kompletteras av nödvändiga stödprocesser som möjliggör att 

huvudprocesserna fungera så bra som möjligt samt ledningsprocesser som styr och koordinerar 

huvudprocesser och stödprocesser.  
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Verksamhetsmål 

Socialtjänst med hög kvalitet 

Under fokusområdet hög kvalitet i välfärden har fullmäktige 2019 gett socialnämnden målet; en 

socialtjänst av hög kvalitet. Detta mål stämmer väl överens med de olika lagstiftningar (se ovan) som 

främst styr socialtjänstens verksamhet. Lagarna föreskriver att verksamheten ska vara av god kvalitet.  Men 

vad är då kvalitet? Socialstyrelsen har definierat begreppet kvalitet utifrån aktuell lagstiftning för området 

med hjälp av sex kvalitetsdimensioner. Dimensionerna tydliggör att socialtjänstens verksamhet ska vara 

kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig, effektiv och jämlik för att god kvalitet ska kunna 

uppnås.  

Socialnämndens målstyrning är ett av de viktigaste redskapen för att säkerställa att, samt följa upp hur väl, 

nämnden lever upp till målet kring god kvalitet. Socialnämndens sex mål är att: 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad 
Socialnämndens vård och omsorg ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker 
Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska 
också präglas av rättssäkerhet. 
 
Socialnämndens vård och omsorg ska vara individanpassad 
Socialnämndens vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen 
ska ges möjlighet att vara delaktig. 
 
Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv 
Socialnämndens vård och omsorg ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål.  

Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik 
Socialnämndens vård och omsorg ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. 
 
Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig 
Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård 
eller omsorg som hon eller han har behov av. 
 

Målstyrning i en processorienterad socialtjänst  

För socialnämnden huvudprocess ”Främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet” är kvalitetsmålen de värden som är styrande för 
processen. 
 

 

Denna huvudprocess består i sin tur av tio nedbrutna huvudprocesser som utgör kärnan i socialnämndens 

uppdrag. Varje nedbruten huvudprocess definierar vilka värden som styr respektive process mot att lyckas 
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i sitt uppdrag. Vilka värden som styr processen tar alltid sin utgångspunkt i två perspektiv; ”uppifrån och 

ned” (uppdrag, vision och mål) samt ”utifrån och in” (kunder och intressenters krav, behov och 

önskemål).  

För att styra mot de sex gemensamma kvalitetsmålen och följa upp resultaten kopplas indikatorer till de 

styrande värdena. Indikatorerna erbjuder således möjlighet till effektiv styrning mot målen. Vid 

uppföljning ger indikatorerna en sammanvägd bild av hur det går för varje process samt hur nämndens 

sammanvägda måluppfyllelse ser ut.  

Utöver målet ”En socialtjänst med hög kvalitet” har fullmäktige tilldelat nämnden mål inom 

fokusområdena: Ordning och reda i ekonomin, Ett växande attraktivt Kalmar, Personal och arbetsmiljö. 

Nämnden jobbar med sina miljöaspekter genom aktiviteter direkt under fokusområdet Ett grönare 

Kalmar. Se nedan vilka mål som finns under respektive fokusområde. 

 
 

Alla mål styrs och följs med hjälp av indikatorer och/eller aktiviteter.   
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Ekonomiska förutsättningar 

Budgetram för 2019 

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en budgetram på totalt 791,2 mnkr för 2019. 

Kommunfullmäktige har dessutom avsatt 16,8 mnkr i 2019 års budget för volymökningar inom omsorgen 

om personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden avropar medel från potten efter hand som 

förändringarna uppstår under 2019.  

Tabellen nedan visar de förändringar som skett i de ekonomiska förutsättningarna 2019 jämfört med 2018. 

Varje år tilldelas socialnämnden en kompensation för kostnadsökningar för de tjänster som 

socialnämnden köper externt, som exempelvis vårdplatser. För 2019 uppgår kompensationen till 2,0 mnkr. 

Helårseffekt löneökningar 2018 ingår med 3,6 mnkr. Övriga ändringar består av befolknings- och 

volymökning samt interna organisatoriska förändringar.  

Förändringar 2019 jämfört med 2018   

tkr tkr 

Budgetram 2018 793 909 

Ökade behov inom IFO pga befolkningsökning 1 000 

Effekt av komponentavskrivning (återläggn ram) 34 

Driftmedel ny familjecentral Lindsdal 40 

Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och 
löneökningar 

5 594 

Summa förändringar, KF budget dec 2018 6 668 

Folkhälsosamordnare, Kalmar mot droger, överförs till KS -1 143 

Ramfinansiering av IT-verksamhet,  överförs till KS -8 226 

Summa förändringar mellan förvaltningar -9 369 

    

Summa förändringar mellan 2018 och 2019 -2 701 

Budgetram 2019 791 208 

  

  

Volymökningar inom omsorgen om personer m 
funktionsnedsättning,  att avropa 2019 16 800 

 

Socialnämndens ekonomiska förutsättningar 

Socialnämnden har sedan 2014 genomfört besparingar på närmare 30 mnkr. Vid jämförelser med andra 

kommuner ligger numera socialnämndens kostnader i nivå med liknande kommuners snittkostnader enligt 

nationella jämförelser. När det gäller nettokostnadsavvikelser ligger Kalmars kostnader för individ- och 

familjeomsorg lägre än den förväntade kostnadsnivån, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med 

tidigare år. Det är ett resultat av det aktiva arbete som nämnden lagt ner bl a på det processorienterade 

arbetet. 

Trots detta redovisar nämnden ett underskott på knappt 20 mnkr i bokslutet 2018. En av anledningarna är 

förändringar i nationell politik gällande mottagande av asylsökande vilket innebar svårigheter att planera, 

finansiera och dimensionera verksamheten. Den andra orsaken är att planerade organisatoriska 

förändringar inte kunde komma till stånd med anledning av förseningar av övergång till entreprenaddrift 
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av personlig assistans. Men det beror även på budgetavvikelse med anledning av ökade kostnader för 

placeringar av såväl barn som vuxna inom Individ- och familjeomsorgen.  

Det kommer att innebära stora utmaningar att hitta ytterligare kostnadsminskningar med tanke på de 

effektiviseringar och besparingar som redan skett inom verksamheten samtidigt som volymerna fortsätter 

att öka.  

Ekonomiska konsekvenser av tilldelad budgetram 

Inför 2019 års budgetberedning har socialnämnden bl a äskat medel för att klara finansieringen av 

kostnader för sådana faktorer som nämnden inte kan påverka. 

• Behov av ytterligare medel, utöver de 16,8 mnkr för volymökning inom området 

funktionsnedsättning p.g.a. försäkringskassans ändrade tillämpning vid beviljandet av personlig 

assistans. Förändringen beror på en övervältring av kostnader från stat till kommun, som enligt 

beräkning uppgår till 5,5 mnkr. 

• Budgetmedel för finansiering av kostnader för digitalisering bl a med anledning av att Kalmar har 

som mål att bli årets e-hälsokommun år 2022. En förutsättning för detta är bl a en utbyggd digital 

infrastruktur, vilket medför ökade kostnader.  

Kommunfullmäktige har avslagit dessa äskanden vilket kommer att medföra underskott för 

socialnämnden år 2019.   

 

Utmaningar och prioriteringar 

Socialnämndens utmaningar och prioriteringar 

Inom socialnämndens ansvarsområden har samtliga verksamheter arbetat med SWOT-analyser som är ett 

hjälpmedel för att identifiera risker och möjligheter inom intern verksamhet och i omvärld. För att följa 

utvecklingen inom de områden som identifierats används olika former för uppföljning, främst genom 

målstyrning och internkontrollplan. Nedan beskrivs de utmaningar som vi valt att fokusera/prioritera 

under 2019. 

Implementering av processorienterat arbets- och synsätt  

Verksamheter ställs inför allt mer likartade utmaningar. Nästan oavsett bransch så är omvandlingstrycket 

stort p.g.a. välbekanta trender som digitalisering och välinformerade kunder.  Inom socialtjänsten ökar 

också kraven i takt med att andra förändringar sker i samhället. Nya målgrupper blir aktuella för 

socialtjänstens verksamhet och ansvarsområde. Befintliga resurser förväntas räcka till fler. För 

socialförvaltningen är det en utmaning att möta dessa ökade och ständigt förändrade krav inom 

budgetram.  

 

För att lyckas med detta krävs agila arbetssätt. Att vara agil handlar om förmågan att snabbt anpassa sig till 

förändring. För att kunna arbeta agilt behöver man skapa en organisation som är lättrörlig, anpassningsbar 

och flexibel utifrån medborgarnas behov och förändringar i omvärlden. En agil verksamhet leds och 

förändras inte bara ”uppifrån-och-ned” utan också ”nerifrån-och-upp”. I en agil organisation har 

medarbetarna en hög grad av självständighet och får grundläggande motivation och vägledning av att 

verksamheten har tydliga svar på ”varför” verksamheten finns till. Den agila verksamhetens processer ger 

förståelse och stöd vid behov. Processerna är byggda med respekt för medarbetarnas kompetens och 

behov av autonomi.  
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I den agila verksamheten pågår ständig förändring med syfte att hela tiden förbättra verksamheten. Man 

kan i sammanhanget konstatera att traditionellt funktionsorienterade och hierarkiska verksamheter inte är 

agila.  

Socialförvaltningens resa mot en processorienterad organisation är ett led i att möta de ökade och ständigt 

förändrade kraven på socialtjänsten. Processorienteringen riktar uppmärksamheten på verksamhetens alla 

delsystem och hur de bildar en helhet; verksamhetsidé, processtruktur, organisationsstruktur, kompetens 

och resurser, medarbetarskap och ledarskap samt organisationskultur och värderingar.  

Arbetet med att fortsätta implementering av det processorienterade syn- och arbetssättet inom 

socialförvaltningen är av högsta prioritet under 2019.  

Effekterna av implementering av processorienterat arbets- och synsätt följs upp i nämndens målstyrning och tertialvisa 

uppföljning. 

Digitalisering 

Digitalisering av samhället skapar som nämnts ovan både nya förutsättningar och nya utmaningar. Det 

finns idag en hög förväntan i samhället på digitala lösningar som förenklar kontakt och ökar transparensen 

i kommunikationen med myndigheter. Genom digitala lösningar och arbete med e-hälsa kan verksamheten 

både effektiviseras men också erbjuda en större tillgänglighet. Digitalisering kan inom socialförvaltningens 

verksamhet vara allt från digitala ansökningar och tjänster till kognitiva och tekniska hjälpmedel för att 

stärka den enskildes självständighet. Digitaliseringen går hand i hand med processorienteringen som utgör 

dess förutsättning. Samtidigt som det är prioriterat att införa digitala lösningar inom socialtjänsten är det 

en stor utmaning att genomföra inom befintlig budget. 

Effekterna av digitaliseringen följs upp i nämndens målstyrning och tertialvisa uppföljning. 

Volymer inom funktionsnedsättning 

Kalmar har stora volymer inom LSS- och SoL-verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Volymökningar kan bero på befolkningsökning, utökade behov, förändrad tillämpning eller lagstiftning 

som medför övervältring till kommunal nivå. Kostnader per brukare i Kalmar är i nivå med andra 

kommuner medan volymerna skiljer sig, vilket ger en högre totalkostnad. Det är en prioriterad fråga att 

utreda orsakerna till detta. Analysarbete kommer att utföras som ett särskilt uppdrag men inom ramen för 

aktuell process.  

Uppdraget följs under målet effektiv i nämndens målstyrning och tertialvisa uppföljning. 

Kostnader för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt missbruks- och 
beroendevård 

Om rätt förutsättningar inte finns lokalt för hemmaplanslösningar, riskerar personer att behöva placeras 

externt. Förutom risk för onödigt enskilt lidande kan detta innebära förhöjda kostnader för 

socialförvaltningen. För att lyckas med hemmaplanslösningar behöver insatserna vara flexibla och intern 

och extern samverkan mellan verksamheter vara god. Det är därför prioriterat att berörda interna 

processer är synkade och utgår från behov samt att insatserna kontinuerligt utvärderas och förbättras så att 

vårdkedjan är effektiv och ändamålsenlig. För att på hemmaplan kunna ge stöd till personer med en 

missbruksproblematik med eller utan samsjuklighet, krävs också tillgång till bostäder. Den ökande 

psykiska ohälsan hos barn och unga kräver förebyggande och/eller tidiga insatser för att förhindra behov 

av större insatser längre fram. Utvecklingen ställer ökade krav på en sammanhållen vårdkedja. Det är 

därför en prioriterad fråga att arbeta med förebyggande och tidiga insatser i samverkan för att möta den 

ökade psykiska ohälsan.  

Effekterna av åtgärderna följs upp i nämndens målstyrning och tertialvisa uppföljning. 
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Omställningar utifrån förändringar i omvärld och verksamhet 

Efter att flyktingströmmen till Sverige har stannat av har behovet av mottagande verksamhet för 

ensamkommande barn och unga minskat avsevärt. Konsekvensen för socialförvaltningen är övertalig 

personal samt lokaler som inte längre behövs. Det är en prioriterad fråga för förvaltningen att avyttra 

lokaler och fortsätta omställningsarbetet för att sänka kostnaderna. 

Efter att nämnden lagt ut utförande av personlig assistans på entreprenad är det en prioriterad fråga att ha 

en bra dialog med utföraren Humana samt med tjänstledig personal. Det är också av stor vikt att ha god 

framförhållning inför den tjänstlediga personalens slutliga val av arbetsgivare och en eventuell övertalighet 

i början av 2020.  

Effekterna av åtgärderna följs upp i tertialvis ekonomisk uppföljning. 

Kunskapsbaserad socialtjänst 

För att uppnå kraven om att vara en kunskapsbaserad och säker socialtjänst behöver förvaltningen öka 

användandet av evidensbaserade metoder och sytematiska arbetssätt. Den som behöver samhällets insatser 

ska helt enkelt erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. För att nå detta måste 

socialförvaltningens arbetsätt bygga på metodik och struktur som har beprövad effekt för målgruppen och 

som säkerställer en rättsäker bedömningsprocess som utgår från individens behov. Detta är också en 

viktig förutsättning för att kunna följa upp verksamheten systematiskt vilket i sig är ett utvecklingsområde 

för förvaltningen. Det är därför prioriterat under 2019 att arbeta för att t.ex. metoderna ASI (Addiction 

Severety Index), IBIC (Individens Behov I Centrum), FIA (Förutsättningar Inför Arbete) och 

Socialstyrelsens tre datorbaserade verktyg för systematisk uppföljning blir accepterade och integrerade 

arbetssätt i berörda verksamheter.  

De ständigt och snabbt förändrade kraven på socialtjänsten utgör även en utmaning för samtliga 

verksamheter att vara flexibla och möta individens behov med rätt kompetens. Rätt kompetens utgörs av 

två huvuddelar; grundläggande yrkeskompetens och specifik kompetens. Specifik kompetens utgår från 

behov hos de individer som får stöd och är därför föränderlig utifrån vilka personer som finns inom 

aktuell verksamhet. Medarbetarna inom socialförvaltningen har en hög grundkompetens men det är en 

utmaning såväl ekonomiskt som praktiskt att säkra rätt specifik kompetens. För att lyckas måste möjlighet 

till utbildning, kunskapsutvecklande insatser och handledning vara flexibel för att hela tiden vara i takt 

med de behov som uppstår. Digitala möjligheter för kunskapsinhämtning genom introduktion och 

utbildningsplan kan ses som en del för att möta denna utmaning. 

Hur väl socialnämnden lever upp till att vara kunskapsbaserad följs i den tertialvisa uppföljningen av målen. 

Brist på familjehem 

Det råder stora svårigheter att rekrytera familjehem i Sveriges alla kommuner, så också i Kalmar. 

Kvalitetsbrister uppstår då barn inte får sitt behov av kontinuitet i stödet tillgodosett. Exempelvis kan 

barn få stanna för länge i jourhem eller ibland behöva byta jourhem innan en stadigvarande placering kan 

ordnas. Detta skapar otrygghet för barnet som redan befinner sig i en utsatt situation. Vid brist på egna 

familjehem tvingas nämnden använda sig av konsulentstödda familjehem. Det genererar högre kostnader. 

Förekomsten av konsulentstödda familjehem minskar nämndens möjlighet att attrahera egna familjehem. 

Det är en fortsatt prioriterad fråga att öka antalet egna familjehem.   

Effekterna av åtgärderna följs upp i nämndens målstyrning och tertialvisa uppföljning. 

Förändringar i lagstiftning  

Förändringar i lagstiftning inom socialtjänstens område är en omvärldsrisk som förvaltningen följer inom 

internkontrollplanen. Under 2019 följer vi eventuella särskilt tre områden. Vi vet t.ex. att 
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barnkonventionen blir lag 2020. Barnkonventionen kan komma att innebära utökad handläggning (ev. fler 

överklagningar, fler barnsamtal) och att fler söker stöd.  

LSS-lagstiftningen är föremål för ständig översyn. Eventuella beslut om förändring i lagstiftningen skulle 

innebära konsekvenser för ekonomi och verksamhet. Redan nu innebär förändrad rättstillämpning en 

trend där kostnadsövervältring sker från statlig till kommunal nivå.  

Större krav på kommunen när det gäller utskrivning från sluten vård samt hemsjukvård i kommunal regi 

kan innebära konsekvenser för ekonomi och verksamhet.  

Konsekvenserna av förändring i lagstiftning och/eller tillämpning följs i internkontrollplan.  

Driftbudget 

Ekonomiska utmaningar  

Digitalisering 

Det är prioriterat att införa digitala lösningar inom socialtjänsten men det är svårt att klara av inom 

befintlig ram. För att genomföra digitalisering av verksamheterna måste det finnas en utbyggd digital 

infrastruktur. Eftersom kommunen inte kan finansiera fiber till privata fastighetsägare ska 

serviceförvaltningen initiera nya förhandlingar av hyresavtalen, vilket kommer att leda till ökade 

hyreskostnader för socialförvaltningen. I dagsläget är det svårt att förutspå hur hög denna kostnadsökning 

blir. 

Kalmar ska bli årets e-hälsokommun 2022 och förvaltningen har tagit fram en e-hälsostrategi. För att klara 

av att genomföra e-hälsostrategin behövs ekonomiska resurser inledningsvis. Arbetet ska på sikt bidra till 

förbättrad service och effektiviseringar. Nämnden har äskat medel för ökade kostnader i samband med 

digitalisering men ej beviljats detta.   

Volymökning inom funktionsnedsättning 

I årsrapporten finns beräkningar av socialförvaltningens volymökningar för åren 2019-2021 inom 

områdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Enligt den senaste prognosen kan konstateras att de 

tidigare beräkningarna inte täcker kostnaderna för 2019. Anledningen är ett mer omfattande behov av 

insatser hos vissa brukare. Försäkringskassans ändrade tillämpning i sin bedömning av personlig assistans 

är en av orsakerna till detta. I stället för personlig assistans har socialnämnden fått bevilja andra insatser 

som t ex boende, för att tillgodose de behov som finns hos dessa brukare. För att klara 2019 äskade 

socialnämnden om ytterligare 5,5 mnkr, men dessa är inte beviljade av kommunfullmäktige i 2019 års 

budget. 

Externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården samt missbruks- och beroendevård 

Kostnaderna för externa placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården och missbruks- och 

beroendevård har ökat kraftigt det senaste året. Svårigheter finns att rekrytera interna familjehem vilket 

leder till att kostsamma konsulentstödda familjehem behöver användas istället. Utveckling av vård på 

hemmaplan behövs för att få till mer långsiktiga och hållbara lösningar, och för att få ner kostnaderna.  

Omställningar utifrån förändringar i omvärld och verksamhet 

Stora förändringar har skett inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar när antalet 

barn och ungdomar har minskat och Migrationsverkets ersättningar sänkts. Omställningsarbetet med att 

avyttra lokaler som inte längre behövs för verksamheterna och minska övertalig personal fortsätter för att 

sänka kostnaderna. Diskussioner förs kommungemensamt för att hitta lösningar när det gäller lokalerna.  
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Driftbudget, budgetram 

 

 
 

 

Gemensamt 

Den största kostnaden inom gemensamt utgör personalkostnader för samtliga chefer, handläggare och 

stödfunktioner inom socialförvaltningen. Ökningen av bruttokostnaderna mellan 2018 och 2019 består av 

helårseffekt löneökningar för 2018.  

Socialnämndens resurser för folkhälsosamordnare och verksamheten Kalmar mot droger flyttas över till 

kommunstyrelsen. 

Ramfinansiering av IT-verksamheten sker från och med 2019 varför budgetmedel överförs till 

kommunstyrelsen. 

Funktionsnedsättning LSS och SoL 

Förändringen mellan budget 2018 och 2019 består av helårseffekt lönerevision 2018 samt kompensation 

för kostnadsökning för köpta externa tjänster.  

För volymökningar i 2019 års budget har kommunfullmäktige avsatt 16,8 mnkr. Socialnämnden avropar 

medel från potten efter hand som förändringarna uppstår. För 2019 planeras följande volymökningar: 

Boendestöd – 15 nya ärenden 
Personlig assistans – 5 nya ärenden 
Barn och unga – 2 nya ärenden 
Service- och gruppbostad – 6 nya platser 
Daglig verksamhet/daglig sysselsättning – 15 nya platser 
 

Driftbudget

tkr Budget Budget Skillnad

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Gemensamt inkl nämnd, tillsyn -12 717 136 447 123 730 -12 717 136 666 123 949 -219

Funktionsnedsättning LSS o SoL -104 115 594 267 490 152 -104 115 590 886 486 771 3 381

Individ- och familjeomsorg -20 729 198 056 177 327 -20 729 203 919 183 190 -5 863

Flyktingmottagande -26 645 26 645 0 -52 296 52 296 0 0

Summa -164 206 955 415 791 209 -189 857 983 767 793 910 -2 701

2019 2018

16%

62%

22%
0%

Budget per verksamhetsområde

Gemensamt inkl nämnd, tillsyn

Funktionsnedsättning LSS o SoL

Individ- och familjeomsorg

Flyktingmottagande
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Dessutom sker utökning med 1,0 tjänst inom hälso- och sjukvården samt 1,0 enhetschef alternativt 

handläggare inom LSS-verksamheterna. Ökade kostnader för utökning av IT-utrustning i dessa 

verksamheter är också inräknade i volymökningen.  

Individ- och familjeomsorg 

Ökningen av bruttokostnaderna beror på kompensation av köpta externa tjänster, helårseffekt av 

lönerevision 2018, volymökning individ- och familjeomsorg, samt budgetmedel för helårseffekt av 

familjecentralen i Lindsdal som startade under 2018. 

Medel för ökade behov inom individ- och familjeomsorgen ska kompensera att antalet kommuninvånare 

växer. Det märks ett ökat behov för flera målgrupper, bl a personer med psykisk ohälsa och missbruk. 

Flyktingmottagande 

Bruttointäkter och kostnader minskar kraftigt mellan 2018 och 2019 med anledning färre ungdomar i 

verksamheten. Beloppen i tabellen är preliminära då aktuella förutsättningar ständigt förändras. 

Finansiering av prioriteringar och utmaningar  

Budgetramen för ekonomiskt bistånd minskas temporärt med 8 mnkr då kostnaderna för ekonomiskt 

bistånd minskat under de senaste två åren, och väntas ligga på samma låga nivå även under 2019. 

Budgetramen förs tillfälligt över till gemensam verksamhet för att sedan kunna omfördelas till ytterligare 

utveckling av vård på hemmaplan inom barn- och ungdomsvården samt inom vården för vuxna personer 

med missbruk.  

 

Investeringsbudget 

Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2019 2018   

tkr Budget Budget Skillnad 

        

Inventarier 1 400 1 200 200 

Summa 1 400 1 200 200 

 
Socialnämnden gör inga egna investeringar i exempelvis nybyggnationer av lokaler/bostäder utan hyr av 

serviceförvaltningen, Kalmarhem eller privata fastighetsägare. 

Investeringsbudgeten används i första hand till anpassningar och inventarier i nya verksamhetslokaler. 

 

Personal 

Kompetensförsörjning 

Behovet av rekrytering av socialsekreterare ligger på en förhållandevis låg stabil nivå sedan två år tillbaka 

och det finns inget som tyder på förändring. Det pågående arbetet med att på ett strukturerat sätt attrahera 

och behålla enhetschefer och socialsekreterare/biståndshandläggare såsom alternativa karriärvägar, 

mentorskap, kontinuerlig och systematisk kompetensutveckling fortsätter under 2019.  
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Under första halvåret 2019 startar två gruppbostäder där bemanningsbehovet är cirka 15 personer 

(omsorgsassistenter- och pedagoger). Även inom daglig verksamhet kommer utökning att ske. Detta 

innebär ytterligare personalbehov. 

Under maj månad ska de personliga assistenter som är tjänstlediga för arbete hos socialnämndens utförare 

Humana lämna preliminärt besked om de avser att komma tillbaka till kommunen efter tjänstledigheten. 

Formellt besked ska de lämna senast 1 oktober 2019. Det är viktigt att tidigt planera för återgång 2020-01-

01 för de personer som eventuellt väljer att komma tillbaka till kommunen. 

Avveckling 

Arbetet pågår med att hitta lösningar för de personer som är övertaliga efter förändringar i 

verksamheterna för ensamkommande barn och ungdomar. Cirka tio personer är berörda. 

Kompetensutveckling  

Ett av socialnämndens mål är att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad. En förutsättning för att 

nå det målet är att personalen har rätt kompetens för sitt uppdrag samt känner motivation och 

engagemang. Personalen inom socialförvaltningen har generellt sett en hög grundkompetens. Utöver 

grundkompetens behövs också ofta specifik kompetens för att möta de behov som finns. Det utgör en 

utmaning för förvaltningen att ständigt och snabbt möta förändrade krav på och behov av 

kompetensutveckling för personalen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.   

Pensionsavgångar 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Man 6 5 8 3 5 9 8 4 7 

Kvinna 10 13 19 23 23 29 19 25 14 

 

Mellan 2019 och 2027 förväntas, enligt prognos, 230 personer gå i pension. Pensionsavgångar under 2019 

kräver inga särskilda åtgärder eller förberedelser. 
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Sjukfrånvaro 

Socialförvaltningens sjuktal har sjunkit under 2018 och målet om att sänka sjukfrånvaron från 7,5 procent 

till 6,5 procent var nära att uppfyllas vilket visas i nedan diagram där den ackumulerade sjukfrånvaron 

redovisas.  

 

I nedan diagram visas hur socialförvaltningens sjukfrånvaro förhöll sig hela kommunens sjukfrånvaro 

månad för månad under 2018.  

 

Under 2019 kommer arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätta, bland annat genom att följa den nya 

rutinen för anmälan om sjukfrånvaro och tidig kontakt.  Som stöd till ansvariga chefer finns i 

rehabiliteringsverktyget Adato olika formulär varav det senaste är ”Plan för återgång i arbetet”, vars syfte 

är att möjliggöra så snabb återgång i arbetet som möjligt. 

Löpande görs en uppföljning av långtidssjukskrivna samt analys av korttidsjukfrånvaro. Utöver det 

genomför HR en fördjupad granskning av de personer som är långtidssjukskrivna.  
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Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Under hösten 2018 genomfördes en medarbetarenkät. Det huvudsakliga syftet är att kartlägga, bedöma 

och åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön, förebygga riskfaktorer och utveckla 

friskfaktorer.  

Socialförvaltningen fick totalt sett ett mycket bra resultat med ett nöjd medarbetarindex på 4,1 av 5 

möjliga och ett Hållbart medarbetarengagemang på 4,2 av 5 möjliga. Det område som fick högst värde är 

arbetsmotivation som fick ett nöjd medarbetarindex på 4,6. Det område som fick lägst värde är arbetssätt 

och mål som fick ett nöjd medarbetarindex på 3,8. Område arbetssätt och mål är det enda området av 13 

möjliga som hamnar under 4,0. Vid mätningen 2016 låg även ledarskap under 4,0. Det värdet har ökat 

index från 3,9 till 4,1. 

För att bibehålla men också inom vissa områden stärka ett hållbart medarbetarengagemang kommer 

socialförvaltningen att fortsätta att fokusera på ledarskap och arbetssätt och mål. Socialförvaltningens 

arbete med att tydliggöra och skapa engagemang kring arbetssätt och mål kommer fortsätta enligt den plan 

som är fastlagd för implementering av ett processorienterat arbetssätt och synsätt.  

Socialförvaltningen kommer även att göra en satsning på medarbetarskap genom att utbilda utvalda 

pilotgrupper i ”Aktivt Ansvar genom Val”. Utbildningen är en modell som förklarar varför vi tänker och 

gör olika. Genom ökad kännedom om egna och andras styrkor och drivkrafter syftar utbildningen till att 

förbättra relationer samt förutse och förebygga onödiga konflikter. 

 

Kvalitet i verksamheten 
Tidigare i verksamhetsplan 2019 har beskrivits hur nämnden i målstyrningen arbetar med indikatorer för 

att styra, följa och förbättra verksamheten. Dessa indikatorer överensstämmer många gånger med 

nyckeltal och mått från Öppna jämförelser, Kostnad per brukare, Kommunens kvalitet i korthet m.fl. 

Utöver nationella nyckeltal har förvaltningen ett stort antal egna indikatorer för att följa hur effektiva och 

ändamålsenliga processerna är.  

Ovan beskrivning kompletteras nedan med information om hur nämnden med hjälp av ledningssystem 

för kvalitet och ISO certifiering arbetar med att upprätthålla och systematiskt utveckla kvaliteteten i 

verksamheten kopplat till socialnämndens mål. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Förutom certifiering enligt ISO styrs socialnämnden av Socialstyrelsens föreskrift ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9). Dessa två delar utgör basen för socialnämndens arbete med 

utveckling av kvalitet i verksamheten genom ledningssystemet. Det egentliga syftet med ledningssystem, 

oavsett styrande krav, handlar om nöjdare ”kunder” och en effektiv verksamhet - genom engagemang från 

chefer och medarbetare.  

Att skapa enhetliga och standardiserade arbetssätt är centralt i allt kvalitets- och förbättringsarbete. 

Utgångspunkten för ett bra system för detta, är att förstå processen samt de kundkrav som är av vikt för 

att nå framgång. Utifrån detta handlar det om att enas om vilka arbetssätt som är de bästa och efter behov 

dokumentera dessa i form av processkartor, rutinbeskrivningar och instruktioner. För att säkerställa att 

valda arbetssätt sedan följs är det viktigt att skapa ordning och reda, felsäkra kritiska arbetsmoment, 

genomföra interna revisioner samt att införa systematik för att snabbt kunna identifiera eventuella 

avvikelser eller fel. Genom daglig styrning kan systemet bli en del i vardagsarbetet och kontinuerligt 
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förbättras och underhållas. Bilden nedan illustrerar socialnämndens ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbetet. 

 
 

 
Förvaltningens systematiska arbete med kvalitet beskrivs ingående i ”Ramverk för ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete”.  
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Bilagor 

Driftbudget detalj 

Sid 21-23 

Volymökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning  

Sid 24 
 
 
  



21 
 

   Bilaga 1 

Driftbudget detalj    
    
Verksamhet  2019          

Budget 
Netto 

2018            
Budget 
Netto 

Skillnad 

        

NÄMNDSVERKSAMHET 1 664 1 664 0 

DROGSAMORDNING 50 1 193 -1 143 

ALKOHOLTILLSYN 75 67 8 

GEMENSAMT 113 941 121 025 -7 084 

 - socialsekreterare, myndighetshandläggare       

 - enhetschefer, verksamhetschefer       

 - administrativ personal       

 - gemensamma lokaler och fordon, utbildningsbudget,         

   handledning, tolk, föreningsbidrag, FoU mm       

OMDISPONERING BU 2019 8 000 0 8 000 

        

Gemensamt inkl nämnd, tillsyn 123 730 123 949 -219 
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   Bilaga 1 

Driftbudget detalj    
    
Verksamhet  2019          

Budget Netto 
2018            

Budget Netto 
Skillnad 

        
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 11 528 11 473 55 

BOST.SÄRSK.SERV LSS VUXEN 226 530 225 023 1 507 

 - Gruppbostäder; Sjötrollet, Ljusstaden, Lillgången,       

   Vimpeltorpet, Krafslösa, Lästmakaren, Gränden, Solrum,        

   Sjöbjörnen, Brändebo, Kungsfågeln, Veteby, Fyrklövern,        

   Skogsbacka, Smedhagen, Tingby, Lindeberga, Tågabo,        

   Proviantgatan, Kölby, Smedås, Källstorpsallén, Värsnäsvägen       

 - Servicebostäder; Täljstenen, Team 74, Målatorp,        

   Briljanten, Adelgatan, Team 16, Esplanaden, Vasallgatan,       

   Safiren, Kristallen, Fältet, Kajalen       

 - Socialpsykiatri; Skogsdal, Lindsdalsvägen, Småland,        

   Väpnaregatan, Serviceb Norr, Vindbryggan,  Ebbebo,        

   Serviceb Söder, Stensbergsvägen, Furuvägen, Dressinen       

 - köp externa bostad särsk serv vux LSS       

BOST SÄRSKILD SERVICE LSS BARN O UNGA 11 733 11 619 114 

 - Vesta, Björkenäsvägen       

 - köp externa bostad särsk serv barn o unga LSS       

PERS ASS ENL LSS OCH SFB 85 289 84 643 646 

KORTTIDSVISTELSE LSS 23 534 23 413 121 

 - Björkenäsvägen, Skälby center, Lindebo, Vesta       

DAGLIG VERKSAMHET LSS 70 598 70 176 422 

 - Slussen, Skapande, Handgjort, Kneget, Mediahuset, Kreativa,        

   Navet, Agera, Servicegruppen, Backen, Focus, Snäckan, Jollen,        

   Karisma, Kuggen, Gumsen, Mobil center, Paka, Uppleva, Sensum       

 - företagsgrupper; Coop, Maxi, Delta, City Gross, Brigby, Travet,        

   Skälby, Pumpen, 29:an       

 - individuella placeringar       

 - köp extern daglig verksamhet LSS       

BEMANNINGSSERVICE LSS 2 200 2 186 14 

ÖVRIGA INSATSER ENL LSS 13 891 13 783 108 

 - kontaktperson LSS, ledsagarservice LSS, avlösarserv LSS       

   korttidstillsyn, stödfamilj, lägervistelse, mobila teamet barn, patrull       

INSATS T PERSONER M FUNKTNEDS SOL 44 849 44 455 394 

 - Boendestöd socpsykiatri; Norr, Söder, Mellersta, Väst, Två Bröders v,       

   Boendestöd funk vuxna       

 - Korttidsboende; på egna boende, köp externa platser       

 - Dagverksamhet SoL       

 - Särskilt boende SoL; på egna boende, köp externa platser       

 - Öppen verksamhet; Valen, Norrsken kontaktgrupp       

 - Övr insatser SoL; ledsagarserv, avlösarserv, livsföring i övr,        

    personliga ombud, närståendeombud       

        

Funktionsnedsättning LSS o SoL 490 152 486 771 3 381 
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   Bilaga 1 

Driftbudget detalj    
    
Verksamhet  2019          

Budget Netto 
2018            

Budget Netto 
Skillnad 

        
INSTITUTIONSVÅRD VUXNA PERSONER MED MISSBRUK 13 726 13 602 124 

 - Smedbackens motivations- o utredningsenhet       

 - externa placeringar HVB vuxna       

INSTITUTIONSVÅRDVÅRD BARN OCH UNGDOM 31 063 30 580 483 

 - Aquarellen       

 - externa placeringar HVB barn och ungdom       

FAMILJEHEMSVÅRD VUXNA PERSONER MED MISSBRUK 2 844 2 800 44 

 - externa placeringar familjehem       

FAMILJEHEMSVÅRD BARN O UNGA 37 757 37 633 124 

 - interna familjehem       

 - jourhem       

 - konsulentstödda familjehem       

ÖPPNA INSATSER VUXNA PERSONER MED MISSBRUK 13 428 13 365 63 

 - Alkohol- och drogmottagningen       

 - Mobilt team missbruk       

 - Andrahandskontrakt       

 - Malmen stödboende       

ÖPPNA INSATSER BARN, UNGA 21 942 21 825 117 

 - Förebyggandeteamet, Familjehuset, Områdesarbete,        

    Familjecentraler, Kontaktperson BoU, Multiversum, Barnahus       

 - köp extern öppenvård       

ÖVRIG VUXENVÅRD 4 313 4 277 36 

 - Budgetrådgivning       

 - placering övr vuxna       

 - Alternativ till våld       

 - Våld i nära relationer       

EKONOMISKT BISTÅND 46 700 54 593 -7 893 

FAMILJERÄTT 4 554 4 515 39 

 - Familjerätt       

 - Familjerådgivning       

Ökade behov inom IFO pga befolkningsökning 1 000 0 1 000 

        

Individ- och familjeomsorg 177 327 183 190 -5 863 

        

FLYKTINGMOTTAGANDE 0 0 0 

 - Mobila teamet ungdom       

 - Torpet       

 - Köp av externa platser       

        

Flyktingmottagande 0 0 0 

        

SUMMA 791 208 793 909 -2 701 
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Bilaga 2

Plan 2019 funktionsnedsättning - LSS och SoL

Dec Dec Sep Plan

2016 2017 2018 2019

Boendestöd SoL 233 245 265 +15

Personlig assistans SFB 116 109 109

Personlig assistans LSS 38 43 41

Ledsagarservice LSS 58 56 54 +-0

Kontaktperson LSS 189 173 167 +-0

Avlösarservice LSS 9 8 8

Korttidsvistelse LSS 65 68 70

Korttidstillsyn LSS 27 28 33

Bostad barn o ungdom LSS 4 3 4

Bostad vuxna LSS 311 315 305

Särskilt boende SoL 42 49 58

Daglig verksamhet LSS 344 357 365

Dagverksamhet SoL 79 87 86

+15

Antal personer per insats

+5

+2

+6


