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Inledning 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges ”Verksamhetsplan med 
budget 2021 och ekonomisk planering 2021–2022”, 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 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 

• familjerätt 

• tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

För att fullgöra det uppdrag som socialnämnden har via reglementet är socialförvaltningen 
uppdelad i fyra verksamhetsområden enligt nedan organisationsskiss. 

 

Hur reglementets uppgifter ska fullgöras regleras framför allt i nedan exemplifierade 
lagstiftning. 

I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för socialtjänst: 
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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) 

I ”Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) preciseras följande krav: 

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) 

 

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. 
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Socialförvaltningens huvud- stöd och ledningsprocesser 

Den uppgift som socialnämnden har via reglementet fullgörs genom två huvudprocesser. 
Huvudprocesserna beskriver därmed verksamhetens syfte på en hög nivå. 
Huvudprocesserna kompletteras med de stödprocesser som behövs för att 
huvudprocesserna ska fungerar så bra som möjligt. Ledningsprocesserna används för att 
styra och koordinera huvudprocesserna och stödprocesserna. 

 

Huvudprocessen ”Främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet ” förverkligas utifrån vilka behov de 
socialtjänsten finns till för, har. Behoven har alltså identifierats med utgångspunkt i de olika 
målgrupper som socialtjänsten har ett ansvar för. Det har resulterat i de nio nedbrutna 
huvudprocesser. Dessa beskrivs under rubriken ”Målstyrning i en processorienterad 
socialtjänst” nedan. 
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Verksamhetsmål 
Socialnämnden har för 2021 tilldelats elva mål och ett uppdrag från fullmäktige. Målen 
tydliggörs i nedan bild: 

 

Socialnämnden antar alla målen som sina egna utan förändringar, förutom målet socialtjänst 
av hög kvalitet. Det målet bryter nämnden ner i sex nämndsmål. 

 

Socialtjänst av hög kvalitet 

Under fokusområdet hög kvalitet i välfärden har fullmäktige 2021 gett socialnämnden målet; 
socialtjänst av hög kvalitet. Målet stämmer väl överens med de olika lagstiftningar (se ovan) 
som styr socialtjänstens verksamhet. Lagarna föreskriver att verksamheten ska vara av god 
kvalitet. Vad är då kvalitet? Socialstyrelsen har definierat att socialtjänst av god kvalitet är 
kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Eftersom 
socialnämndens målstyrning är ett av de viktigaste redskapen för att säkerställa och följa 
upp hur väl nämnden lever upp till målet om god kvalitet har socialnämnden antagit 
kvalitetsdimensionerna som sina sex långsiktiga mål: 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara kunskapsbaserad 

Det innebär att socialnämndens vård och omsorg ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga 
på både vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Fokus är implementering av evidensbaserade metoder och systematiska arbetssätt och 
uppföljning för att stärka verksamhetens kompetens i att bedriva en evidensbaserad praktik 
där den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis och den berörda 
personens situation, erfarenhet och önskemål vägs samman. 
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Socialnämndens vård och omsorg ska vara säker 

Det innebär att socialnämndens vård och omsorg ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska 
förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av rättssäkerhet. 

Fokus är rättssäkerhet, brukar- och patientsäkerhet och att stärka verksamhetens 
riskbaserade tänkande. 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara individanpassad 

Det innebär att socialnämndens vård och omsorg ska ges med respekt för individens specifika behov, 
förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig. 

Fokus är att bedriva en flexibel och behovsstyrd vård och omsorg där den enskildes 
delaktighet och behov är en bärande del vid både bedömning, beslut, planering, 
genomförande och uppföljning. Fokus ska också vara att tillsammans med den enskilde 
anpassa och utforma insatser så att de stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt 
liv. 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara effektiv 

Det innebär att socialnämndens vård och omsorg ska utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt för 
att uppnå uppsatta mål. 

Fokus är hög kostnadseffektivitet genom att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i våra 
arbetssätt samt ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara jämlik 

Det innebär att socialnämndens vård och omsorg ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för 
alla. 

Fokus är hälsa på lika villkor och jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Socialnämndens vård och omsorg ska vara tillgänglig 

Det innebär att 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. 

Fokus är ändamålsenliga och effektiva ledtider. 
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Målstyrning i en processorienterad verksamhet 

För socialnämndens ena huvudprocess ”Främja människors ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet” är kvalitetsmålen 
också processens styrande värden. Huvudprocessen består, som nämnts tidigare, av nio 
nedbrutna huvudprocesser som alltså utgör kärnan i socialnämndens uppdrag. 

 

I varje nedbruten huvudprocess definieras vilka värden som styr respektive process mot att 
lyckas i sitt uppdrag. Värdena tar alltid sin utgångspunkt i huvudprocessens styrande 
värden, d.v.s. socialförvaltningens sex mål samt perspektivet ”utifrån och in/uppifrån och 
ner” (intressenters krav, behov och önskemål). 

För 2021 har nämndens olika processer identifierat ett antal utvecklingsområden för att 
kunna fokusera och prioritera mål- och utvecklingsarbetet. Vilka dessa är beskrivs under 
rubriken Prioriteringar. Utvecklingsområdena samt indikatorer för att följa utveckling i 
målarbetet har presenterats för nämnden under november 2020. Vid uppföljning ger 
indikatorerna en sammanvägd bild av hur det går för varje process samt hur nämndens 
sammanvägda måluppfyllelse ser ut. 

Verksamhetsplanens mål, utvecklingsområden samt indikatorer återfinns i sin helhet i bilaga 
till detta dokument. 

  



 

2020-12-14  8 

Utmaningar och risker 
Socialtjänsten är en viktig del av den svenska välfärdspolitiken. I och med att samhället 
ständigt förändras står den offentliga välfärden och socialtjänstens verksamheter inför stora 
utmaningar i att anpassa sig efter dessa förändringar och att göra det tillsammans med andra 
aktörer för att samhällets resurser ska användas på bästa sätt. 

Samtidigt som anpassning sker behöver socialtjänsten bli alltmer kunskapsbaserad. Många 
av de faktorer som avgör kvalitet i socialtjänsten är relaterade till tillgång till personal med 
rätt kompetens och möjlighet att använda sig av den. 

Omställningen av socialtjänsten behöver ske med utgångspunkt i nationella strategier. Det 
handlar om att möta demografiska utmaningar och ökade behov med arbetssätt som 
fokuserar på hälsa och digitalisering. Omställning behöver börja nu och utvecklas stegvis på 
lång sikt. 

 

Den demografiska utvecklingen innebär att befolkningen kommer att bestå av fler unga och 
äldre. Samtidigt avtar ökningstakten av antalet personer i arbetsför ålder. Att förbättra 
hälsan i befolkningen är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna. 
Befolkningens hälsa under hela livet både påverkas av och påverkar välfärdens 
verksamheter. För den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv, av hög 
kvalitet och möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov, krävs en 
omställning i hela vårdkedjan. 

Omställningen inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är komplex. Den kräver 
en hög grad av samordning mellan olika aktörer både internt inom kommunen och externt 
mellan kommuner, regionerna och staten. Socialtjänsten behöver driva och ta ansvar för att 
digitalisera sina processer och nyttja den teknik som finns för att skapa medborgartjänster, 
mobila arbetssätt och införa välfärdsteknik i den direkta vården och omsorgen. För att detta 
ska vara möjligt förutsätts det en samordnad styrning och ledning och ett gemensamt 
ansvarstagande inom kommunen som helhet. 

För att utnyttja digitaliseringens och teknikens möjligheter behöver socialnämnden parallellt 
jobba med kompetensförsörjning och utveckling av effektivare arbetssätt. 
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Förutom ovan beskrivna utmaningar identifierar och förebygger socialnämnden risker i 
verksamheten på olika sätt. Riskbaserat arbete är en viktig del i 
ledningssystemet. Riskanalyser görs vid verksamhetsplanering och förändringsprocesser, i 
uppbyggnad och uppföljning av processer, rutiner och system samt i säkerhetsarbete. I den 
interna kontrollplanen har socialnämnden för 2021 dokumenterat de prioriterade riskerna i 
stöd- och ledningsprocesser. 

Ekonomiska förutsättningar 
Budgetram för 2021 

Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en budgetram på totalt 857,9 mnkr för 
2021. Tabellen nedan visar de förändringar som skett i de ekonomiska förutsättningarna 2021 
jämfört med 2020. Helårseffekt av lönerevision för 2020 kommer att tillföras budgetramen. 

Socialnämnden tillförs 16,3 mnkr för att hantera utbyggnaden av verksamheterna för 
personer med funktionsnedsättning. För att hantera ökade behov inom individ- och 
familjeomsorgen tillförs 2 mnkr. Varje år tilldelas socialnämnden en kompensation för 
kostnadsökningar för de tjänster som socialnämnden köper externt. För 2021 uppgår denna 
kompensation till 2,1 mnkr. 

Interna omfördelningsposter ingår med – 2,5 mnkr och består av ramjustering för 
fritidskanalen och vuxenvandringar, intern ramväxling för IT-verksamhet för rörlig del samt 
för internfakturering av ekonomi- och personalsystem och inköpssystem. Ramjustering görs 
med -0,8 mnkr för uppdrag om samordningsfördelar. Detta är kopplat till förändrade 
arbetssätt när en del resor och kurser med fysisk närvaro övergår till digitala möten och 
arbetsmetoder.  Återläggning av ram sker för att kompensera för högre kapitalkostnader 
som en följd av övergång till komponentavskrivning. 

 

Socialnämndens ekonomiska förutsättningar 

Socialnämnden förväntar sig en fortsatt effektivisering på lång sikt genom ett allt större 
fokus på förebyggande arbete samt arbetssätt och metoder som stärker den enskildes 
förmågor och tillvaratar teknikens och digitaliseringens möjligheter. Innan de positiva 
effekterna faller ut krävs dock satsningar för att ställa om verksamheten i denna riktning 
samtidigt som krav och behov från de vi finns till för kontinuerligt behöver tillgodoses. 
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Planerad utökning under 2021 inom funktionsnedsättning finns med en gruppbostad och en 
servicebostad, utökning av daglig verksamhet, boendestöd, hälso- och sjukvård och barn och 
unga. För ny verksamhet finns behov av utökning av enhetschef samt utrustning till nya 
verksamheter. 

Medel för volymökning inom individ- och familjeomsorg kommer främst att användas till 
förebyggande arbete med tidiga insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården samt 
att säkra att placerade barn får den omsorg som de har rätt till. 

Nya medel kommer också användas för utbyggnad av ny välfärdsteknik och digitala 
arbetssätt. 

De långsiktiga effekterna av pandemin kan påverka flera av processerna under 2021 och 
framåt. Risk för negativa effekter finns t.ex. inom barn och familj, missbruk, våld i i nära 
relationer och ekonomiskt bistånd. 

Prioriteringar 
För att klara den demografiska utvecklingen och samhällets behov av omställning är det 
nödvändigt att socialnämnden möter upp med rätt resurser och god kvalitet. Behov inom 
socialtjänstens ansvarsområde måste matchas med ändamålsenligt stöd. Socialnämnden ska 
bevilja rätt behov med rätt stöd, ge stöd som möjliggör utveckling och oberoende samt följa 
upp och förändra beslut mot ökad självständighet. Arbetssätt måste ställas om så att 
digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Intressenters krav på social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet ska mötas. Med detta som paraply kommer nedan områden att 
prioriteras under 2021: 

• Delaktighet - Utveckla möjligheten för barn och föräldrar att vara delaktiga i 
utredning och hur insatsen planeras, genomförs samt följs upp 

• Förebyggande och tidiga insatser - Fler får tillgång till tidiga och förebyggande 
insatser inom skälig tid inom den sociala barn- och ungdomsvården 

• Placerade barn - Säkra att placerade barn får den vård och omsorg de har rätt till 

• Samarbetssamtal - Utveckla arbetet med samarbetssamtal för att undvika att 
konflikter mellan föräldrar leder till domstolsprocess 

• Rätt insats i rätt tid - Säkra att barn med funktionsnedsättning får rätt insats inom rätt 
tid 

• Insatser som matchar behov - Möjliggöra för vuxna inom funktionsstöd och 
socialpsykiatri att bo och leva så självständigt som möjligt genom att bli bättre på att 
fånga varje individs potential 

• Kortare utredningstider - Förkortade utredningstider för vuxna med 
funktionsnedsättning 

• Kortare väntetider till daglig verksamhet 

• Genomförandeplaner - Förbättra hur vuxna med funktionsnedsättning kan påverka 
hur stödet ges 

• Kompetens utifrån bästa tillgängliga kunskap - Stärka kompetensen att möta 
utmanande beteende inom funktionsstöd 

• Ökad patientsäkerhet - Utveckla patientsäkerheten inom den kommunala hälso- och 
sjukvården 
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• Brukardelaktighet - Utveckla möjligheten till brukarinflytande och delaktighet inom 
missbruksvården 

Förbättrings- och utvecklingsåtgärder som vidtas ska alltid i första hand utreda möjligheten 
att välja en digital lösning. 

Socialnämnden kommer också att arbeta med uppdrag från fullmäktige om att Kalmar 
under 2021 ska bli medlem i föreningen Funkisglädje och därmed bli en av de kommuner 
som deltar i Funkisfestivalen. Uppdraget ska leda till ett ökat synliggörande av personer 
med funktionsnedsättning, att påverka attityder och öka allmänhetens intresse för 
målgruppen. 

I bilagan som är en utskrift av måldelen i Hypergene beskrivs ovan prioriteringar i form av 
utvecklingsområden med tillhörande indikatorer. 

Likvärdig resursfördelning 
Socialnämnden strävar mot att utveckla en större medvetenhet om jämställdhetsperspektivet 
inom sitt uppdragsområde. Målsättningen är en jämställdhetssäkrad verksamhet. 

När det gäller en likvärdig resursfördelning kan vi, i arbetet med kostnad per brukare, se om 
resurser tillhandahålls och fördelas på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar i 
en del insatser. Inom processen Verka för att vuxna med psykisk funktionsnedsättning ska 
kunna leva som andra, är det t ex fler män än kvinnor som fått insatser beviljade. Däremot är 
det ingen större skillnad på den genomsnittlig kostnaden för de insatser som kvinnor 
respektive män får. Detsamma gäller inom processen Trygga, säkra och stödja barn och 
ungas levnadsvillkor, där det är fler pojkar än flickor som får insatser, men där den 
genomsnittliga kostnaden för pojkar respektive flickor är nästan densamma. 

Det finns ett behov av att samla in mer fakta för att kunna analysera hur nämndens resurser 
fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Kvalitet i verksamheten 
Tidigare i verksamhetsplan 2021 har beskrivits hur nämnden 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. 

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 ha överenskomna arbetssätt som skapar värde för dem man finns till för är centralt i allt 
kvalitets- och förbättringsarbete. Utgångspunkten för ett bra system för detta, är att alltså att 
systemet tar sin utgångspunkt i varför man som organisation finns till och hur man skapar 
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värde för dem man finns till för. 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  och förbättra kritiska arbetsmoment, genomföra 
interna revisioner samt att införa systematik för att snabbt kunna identifiera eventuella 
avvikelser eller fel. När ett sådant ledningssystem är en naturlig del i vardagsarbetet kan 
verksamheten kontinuerligt förbättras mot högre kvalitet. 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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Personal 
Kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen gör kompetensförsörjning och utveckling av effektivare 
arbetssätt till det kommande decenniets viktigaste fokus. En viktig förutsättning för att nå 
framgång i att möta förändrade krav och nya behov är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det 
bidrar till att kompetent personal stannar inom organisationen och att ny lockas till den. 
Detta ska ske i en tid då konkurrensen om utbildad personal ökar samtidigt som antalet 
personer i arbetsför ålder avtar. Resurser krävs för att utveckla och upprätthålla en 
kunskapsbaserad verksamhet med ett utvecklande ledarskap. 

 

 

Det ställer stora krav på en arbetsgivare att skapa förutsättningar för personal att verka i en 
innovativ och kunskapsbaserad socialtjänst. Medarbetare behöver få struktur, stöd och 
inspiration till att ständigt ställa om och utveckla nya arbetssätt. Att utveckla och 
upprätthålla en kunskapsbaserad verksamhet med ett utvecklande ledarskap är 
resurskrävande. Under 2020 har HR-enheten tagit fram en kommunövergripande 
kompetensförsörjningsplan. Syftet är att möjliggöra samordning i olika 
kompetensförsörjningsinsatser. 

Ett av kommunens övergripande mål är att Kalmar kommuns HME (Hållbart medarbetar 
engagemang) ska vara topp tre i jämförelse med "liknande kommuner övergripande" enligt 
SCB och våra jämförelsekommuner i 3KVH. Socialnämnden möter målet med strävan om att 
vara en innovativ och inspirerande arbetsplats. 
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Personalrörlighet 

Personalrörligheten påverkas ständigt av att våra verksamheter ökar och minskar i 
omfattning. Nedan tabell åskådliggör den nuvarande personalstrukturen inom 
socialförvaltningen. 

 

 

 

Under 2021 kommer flera verksamheter utöka med nya boenden vilket innebär ökat 
rekryteringsbehov. Framför allt gäller detta omsorgsassistenter och omsorgspedagoger. 

Till de delar som berörs av minskning hör ungdomsverksamheten. Liksom under första 
halvan av 2020 kommer ett stort antal ensamkommande ungdomar även under 2021 att 
skrivas ut från verksamheten mobilt team ungdom då de fyller 21 och inte omfattas av 
insatsen längre. Detta innebär ytterligare minskning av antalet medarbetare i den 
verksamheten. Minskningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar får också 
konsekvenser inom den enhet som handlägger dessa ärenden. Under våren kommer enheten 
att behöva minska antalet medarbetare. 

Den 1 januari 2020 ändrades lagen om anställningsskydd, LAS. Ändringen innebar bland 
annat att anställda har rätt att ha kvar sin anställning till 68 år jämfört med tidigare 67 år. 
Från den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas på nytt till 69 år. 

Förändringen kan innebära att fler medarbetare väljer att arbeta längre och i så fall skjuts 
stora avgångar på framtiden. Under åren 2021–2023 fyller ca 20 personer per år 65 år. 2024 är 
det hela 37 personer som blir 65 år och skulle kunna välja att gå i pension och därmed avluta 
sin anställning. Väljer några av dessa att arbeta längre sprids avgångarna över flera år. 
Mellan 2021 och 2027 förväntas, enligt prognosen, 172 personer gå i pension med 
pensionsålder 65 år. Motsvarande siffra är 116 personer om pensionsåldern i stället är 68 år. 
Pensionsavgångar under 2021 kräver inga särskilda åtgärder eller förberedelser. 
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Sjukfrånvaro 

Under ett antal år har socialförvaltningen och kommunen haft som mål att sänka den 
ackumulerade sjukfrånvaron, ett mål som socialförvaltningen inte lyckats uppnå. Vi kan inte 
avgöra om insatserna för att sänka sjukfrånvaron har avsedd effekt då pågående pandemi 
har inneburit en tydlig ökning av sjukfrånvaron. 

Den ackumulerade sjukfrånvaron i oktober 2020 var 8,47 %. Motsvarande värde för 2019 var 
7,34 %. Det är den korta sjukfrånvaron som tydligt ökat från 3,48 % till 4,81 %. Ökningen 
beror till stor del på pandemin och kan väntas öka ytterligare något innan kurvan vänder 
nedåt igen under nästa år. 
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Nedanstående diagram visar hur socialförvaltningens sjukfrånvaro förhöll sig till 
kommunens samlade sjukfrånvaro månad för månad under 2020. 

 

 

Ett av kommunens övergripande mål för 2021 är att antalet långtidssjukskrivna medarbetare 
ska minska. För socialförvaltningens del var den totala ackumulerade sjukfrånvaron i 
oktober 2020 8,47 % varav 3,65 % utgör långtidsjukfrånvaro. Det motsvarar 64 personer som 
är långtidssjukfrånvarande i olika omfattning. I likhet med tidigare år har socialnämnden en 
högre sjukfrånvaro jämfört med kommunen samtliga månader under året fram till och med 
oktober. Det gör det särskilt angeläget för socialnämnden att identifiera och genomföra 
effektiva åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 

Under 2021 fortsätter olika utbildningsinsatser till framförallt chefer men även 
skyddsombud inom området systematisk arbetsmiljö och rehabilitering. 

Det är viktigt att förvaltningens chefer har rätt organisatoriska förutsättningar i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Sådana förutsättningar kan vara tydliga rutiner 
och riktlinjer, chefsstöd, antal medarbetare samt stöd från olika stödfunktioner. 
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Driftbudget 
Driftbudget 2021 

 

Förändring mellan budget 2020 och 2021 består av tillförda medel för volymförändring inom 
funktionsnedsättning och inom individ- och familjeomsorg, samt kompensation för köpta 
tjänster. Ramminskning sker för ramjustering för fritidskanal, vuxenvandring, uppdrag 
samordningsfördelar samt intern ramväxling för volymökning IT-verksamheten och för 
tidigare internfakturering. 

I planeringen för volymökning inom LSS finns nya platser inom bostad, boendestöd, platser 
inom daglig verksamhet, nya beslut om personlig assistans, och insatser för barn och 
ungdom. Utökning med en tjänst inom hälso- och sjukvården samt en enhetschef eller 
handläggare och IT-utrustning för nya verksamheter ingår också. Utökning av budgetram 
för volymökning inom LSS, 16,3 mnkr, är lagd under lednings- och stödprocesser för att 
sedan fördelas till de processer där beslutad volymökning sker. 

Utökning av budgetram för individ- och familjeomsorgen med 2 mnkr har inledningsvis 
lagts på lednings- och stödprocesser för att sedan fördelas till processerna. Kompensation för 
köpta tjänster fördelas till respektive process där köp av verksamhet förekommer. 

Organisatoriska förändringar mellan verksamhetsområde finns när det gäller förändring 
verksamhetsområde hälso- och sjukvård, samt överföring av administrativ tjänst från 
verksamhetsområde vuxen till barn och familj. Budgetmedel i processen Trygga säkra 
förstahandskontrakt har lagts till gemensamt för verksamhetsområdet vuxen, och kommer 
fördelas när det är klart vilken process resurserna ska tillhöra. 

Nedan finns procentuell fördelning av budgetram mellan de olika verksamhetsområdena. 
Fördelning bruttokostnader och -intäkter kommer att förändras när detaljbudget är klar. 



 

2020-12-14  18 

 

Driftbudget är fördelad på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och 
kapitalkostnader enligt nedan. Medel för volymökningar ligger under personalkostnader, 
men detta kommer att ändras beroende på vilka volymökningar som beslutas. 

 

Investeringsbudget 

 

Den investeringsbudget som beslutats av kommunfullmäktige uppgår till 1 400 tkr, och är 
samma som budget 2020. Den innehåller till största del investeringar i inventarier, utrustning 
och anpassningar i förvaltningens befintliga och nya verksamheter. 

Socialnämnden gör inga egna investeringar i exempelvis nybyggnationer av lokaler eller 
bostäder, utan hyr av serviceförvaltningen, Kalmarhem eller privata fastighetsägare. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Målbilaga från Hypergene 

Bilaga 2 Plan 2021 Funk - LSS och SoL  

 


