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1. Förslag till beslut
Socialnämndens Verksamhetsplan med budget 2022 beskriver ambitionen,
utmaningarna och målsättningarna för nämndens verksamheter och utveckling under
2022.

Socialnämndens utvecklingsarbete utgår från de Kommunfullmäktigemål som
fastställts i Övergripande strategier med budget. Under 2022 kommer
Socialnämndens utvecklingsinsatser inriktas på arbete för att säkerställa
strukturer för samverkan, fortsätta arbetet för att möjliggöra en ekonomi i balas
med tilldelade medel, fortsätta arbetet med att identifiera insatser som kan
utföras i Socialnämndens regi med fokus på familjehemsvården, samt utveckla
verksamheten inom vuxenområdet.
Förslaget till budget för Socialnämnden 2022 är i balans. Verksamheterna beräknar
dock, efter planerade åtgärder, ett underskott på ca 23 mnkr avseende framförallt
extern vård och behandling.
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Socialnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
3. Förvaltningarna har ett fortsatt uppdrag att arbeta med tidigare beslutade
åtgärder för att eftersträva en ekonomi i balans.
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2 Driftsnämndens planering
2.1

Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Socialnämndens uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål och visioner samt av
medborgarnas och målgruppernas behov och förväntningar. Utifrån dessa
förutsättningar är det en utmaning att uppfylla såväl lagstiftarens krav som de politiska
visionerna och samtidigt hålla en ekonomi i balans.
Socialnämnden ser att verksamheterna genom nuvarande med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt bidrar till 27 av de 33 fullmäktigemål som anges i ÖSB 2022.
Gällande sex av fullmäktigemålen är det Socialnämndens bedömning att ett en riktad
insats kommer bidra till utveckling inom målet. 11 av 51 inriktningar för 2022 anses
omhändertagna inom Socialnämndens verksamhetsområde.
Socialnämndens bedömning är att verksamheterna idag, genom att kompensera för
konsekvenser som olikheter i livsvillkor kan innebära, bidrar till flera mål inom
målområde 1 och 3. Där är också inom dessa områden nämndens styrkor och
huvudsakliga uppdrag gentemot medborgarna finns.
Örebroare i behov av skydd, socialt stöd och behandling är som regel beroende av fler
aktörer än Socialnämnden för att få sina behov tillgodosedda. En av nämndens
prioriterade utmaningar är därför att säkerställa nödvändig samverkan och bidra till
samordning av insatser såväl inom kommunen som med externa aktörer. Flera av de
åtaganden som anges i verksamhetsplanen rör utmaningar och möjligheter i samverkan.
Nämndens ekonomi är i mycket stor utsträckning beroende av kostnader för köp av
extern vård och behandling. Högre kostnader för externa köp än budgetutrymmet
tillåter, riskerar skapa en negativ spiral som drabbar enskilda medborgare. Möjligheter
till reduceringar är små inom myndighetsutövningen, vilket tvingar fram reduceringar
inom framför allt interna verksamheter för förebyggande arbete, öppna insatser och
stöd efter biståndsbeslut. Om det egna utförandet minskar finns risk för att ytterligare
externa köp blir nödvändiga.
Bedömningen är att Socialnämndens budgetram inte har utökats i samma takt som
volymökningarna. Antalet externa insatser har ökat med i genomsnitt 31 individer/
dygn sedan 2017 då nämnden hade en ekonomi i balans samtidigt som antalet insatser i
get utförande ökat. Det är främst behovet av dyra insatser som ökat som till exempel
skydd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation.
Strategiskt och systematiskt arbete med kompetensförsörjnings- och
kompetensutvecklingsfrågor har gett stabilitet i de flesta medarbetargrupper, även om
personalrörligheten ibland är högre än önskvärt. Nämndens totala ekonomiska
situation gör det till en utmaning att maximera de avsatta resurserna för
personalkostnader, om åtgärderna inte har en direkt påverkan genom minskade externa
kostnader.

2.2

Verksamhetsåret 2022

Utvecklingen i kommunen ställer krav på effektiviseringar och åtgärder för att bedriva
verksamhet inom tilldelad budgetram. Under 2020 och 2021 har Socialnämndens
utvecklingsinsatser varit inriktade på att möjliggöra en ekonomi i balans.
Socialnämndens stora utmaning är att utföra sitt uppdrag enligt lagar och styrdokument
så att individer får sina behov tillgodosedda, med en ekonomi i balans utifrån tilldelade
medel. I Verksamhetsplan med budget 2020 beslutades om ett antal åtgärder för att
påverka genomströmningen av ärenden och minska andelen externa köp. Detta arbete
fortsätter även 2022.
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Nämndens utvecklingsfokus under 2022 ligger på familjehemsvården samt utveckling
av insatser för vuxna som har behov av stöd angående missbruk och beroende, eller för
att bryta med en kriminell livsstil. Även arbetet för att utveckla samverkan fortsätter,
exempelvis inom Nära vård, angående personer med samsjuklighet, med skolområdet
och kring barn och unga med social problematik och funktionsnedsättning.
Utvecklad samverkan är även ett av målen med kommunens kommande nämnd- och
förvaltningsorganisation, vilket kommer sätta än mer fokus på de frågorna.
Socialnämndens strävan är att varje individ ska få stöd utifrån sitt behov, inte utifrån
vilken organisation behovet aktualiseras inom.

2.3

Framåtblick

Socialtjänsten och Socialnämndens ansvarsområde är inne i en tid av förändring, för att
möta välfärdens resursutmaningar och de sociala utmaningar som finns i dagens
samhälls- och familjeliv. De former för socialt arbete som etablerades på 80- och 90talet, efter att nuvarande Socialtjänstlagen kom 1982, reformeras till såväl lagstiftning,
organisering och arbetssätt, som processer och samverkansstrukturer. Det innebär att
Socialnämndens verksamheter de närmaste åren kan antas komma att hantera ibland
genomgripande förändringar på lokala, regionala och nationella initiativ.
Under flera år har Socialnämndens verksamheter löpande försökt identifiera och
komma med förslag på utveckling och utökning av verksamhet som kan bedrivas i
kommunal regi med samma kvalitet som hos externa utförare, men till en lägre
kostnad. Socialnämnden har årligen beslutat om sådana förändringar eller utökningar
av verksamhet. För att underlätta ett fortsatt sådant utvecklingsarbete är det viktigt med
en långsiktig inriktning för och ambitionsnivå med individ- och familjeomsorgen, samt
målsättningar för exempelvis vilken typ av verksamheter som ska bedrivas i egen regi
och hur stor andel av insatsbehovet dessa ska omfatta.
Under hösten 2020 gav Socialnämnden förvaltningarna i uppdrag att Identifiera insatser
från Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi. Som ett led i detta har
uppdragsägarna 1 beslutat att förslag ska tas fram på riktlinjer för biståndsbeslut, samt
förslag på beställning på/överenskommelse om vilka behov hos medborgarna det egna
utförandet ska tillgodose. Riktlinje för biståndsbeslut ang vuxna beslutades under hösten
2021 och motsvarande riktlinje inom barn- och ungaområdet väntas under våren 2022.
I verksamhetsplanen finns åtaganden om utveckling av verksamheten kopplat till
familjehemsvården, stöd till unga vuxna i missbruk, och stöd till individer som vill
förändra en kriminell livsstil, som en del i verksamhetsutvecklingen kopplat till strategin
GVI-Örebro (Group violence intervention). Detta, tillsammans med andra pågående
effektiviseringsarbeten, förväntas leda till insatser med högre kvalitet, som kan ge mer
hållbara effekter för individer och familjer, och på så vis minska behovet av insatser
över tid. En tidigare effekt av omställningsarbetet förväntas bli ett längre antal dygn i
extern vård och behandling.
Verksamheterna bedömer att inflödet av ärenden kommer vara fortsatt högt. Samtidigt
har komplexiteten i ärenden generellt blivit större de senaste åren, och utvecklingen
förväntas fortsätta. Ökad komplexitet, oavsett målgrupp, innebär ofta längre och mer
omfattande insatser. Den stora utmaningen framåt är att hantera ett ökat behov, trots
att kommunens ekonomi inte möjliggör att resurserna kan öka i samma takt.
Frågor om gränsdragningar mellan verksamheters ansvar, inom kommunen och i
relation till andra aktörer, är fortsatt utmanande. Kommunens ekonomiska situation
skapar risk för att Socialnämnden, inom ramen för nämndens yttersta ansvar för
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medborgarna, får stå för kostsamma insatser till exempelvis barn och vuxna med
funktionsnedsättning som är i behov av en boendelösning i väntan på LSS-insats.
Etablering pågår av digitaliserade arbetssätt inom flera av nämndens processer. De
förändrade arbetssätten förväntas innebära effektiviseringar, samtidigt som det under
implementeringen finns risk för en upplevelse av merarbete.
Nod-projektet och den process de tillhörande verksamheterna genomgår kommer i
olika utsträckning innebära stora förändringar i arbetssätt och arbetsvardag för
medarbetarna. Det är viktigt att processen säkerställer möjlighet till effektivt internt
arbete och en rättssäker närhet till kollegorna i teamet runt den enskilde medborgaren.
Nod-projektet innebär också att förändringar i nuvarande lokaler behöver stå tillbaka.
Det kan innebära utmaningar i att säkerställa lämpliga utrymmen och fysisk arbetsmiljö
vid exempelvis personalförstärkning och utökning av verksamhet i eget utförande.
Ett antal länskommuner har tillsammans med Region Örebro län uppvaktat
Socialnämndens myndighetsutövning, med önskemål om att ingå avtal med Örebro
kommun om utförande av delar av det familjerättsliga ansvar som åligger socialtjänsten.
Förutsättningarna för detta undersöks.
I juli 2021 infördes ett starkare skydd för barn som blir vittne till våld inom familjen,
Barnfridsbrott. Det är ännu osäkert i vilken utsträckning införandet kommer påverka
Socialnämnden, men det kan bland annat antas att polisen oftare kommer göra
orosanmälningar i dessa ärenden, samt att handläggare kommer delta vid fler
barnförhör i ärenden som pågår parallellt hos polisen och nämnden.
Samsjuklighetsutredning som genomförts på Regeringens uppdrag, har lämnat förslag på
förbättrad vård till personer med samsjuklighet i form av både ett skadligt bruk eller
beroende och psykisk sjukdom. Förslaget innebär bland annat att hälso- och sjukvården
får hela ansvaret för behandling, medan socialtjänsten får ansvar för förebyggande
arbete, sociala stödinsatser (sysselsättning, boende, gemenskap) och stöd till anhöriga.
Socialtjänsten får fortsatt ansvar för placering i HVB, även om hälso- och sjukvården
får ansvaret för de innehållsdelar som definieras som vård. Samtidigt föreslås krav på
samägda verksamheter för individer med stora samordningsbehov. Förändringarna
föreslås träda i kraft 1 januari 2025.
Det pågående regionala utvecklingsarbetet kring gruppen med samsjuklighet har en
tydlig koppling till omställningsarbetet till Nära vård, precis som alla målgrupper som är
behov av insatser från flera kommunala eller regionala aktörer.
Samtidigt fortgår beredningen av förslag till ny Socialtjänstlag på Socialdepartementet,
efter att betänkandet varit på remiss. Den officiella tidsplanen för den nya lagen är att
den ska träda i kraft den 1 januari 2023.

SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022

3. Reglemente och styrregler
3.1

Uppdrag enligt reglemente

Socialnämnden fullgör, dels kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag
för de uppgifter som ålagts Programnämnd social välfärd, Vårdboendenämnd,
Hemvårdsnämnd, Funktionsstödsnämnden samt Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, dels de uppgifter i övrigt som enligt lag handhas av
socialnämnd.
Härutöver ansvarar Socialnämnden för
- råd och anvisningar till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen
- kommunens yttrande till Försvarsmakten enligt hemvärnsförordningen vid
antagande av hemvärnsman
- kommunens ansvar och uppgifter för ensamkommande barn och unga som enligt
lag åvilar socialtjänsten
- hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde, enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
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4. Planering av nämndens verksamhet
och utveckling
Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
-

säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier
och budget (ÖSB),
arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB
förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i
ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.
Driftsnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra
grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av
Kommunfullmäktiges mål.
Socialnämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av
följande varianter:
-

Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån
Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd
utveckling (ett eller flera åtaganden)
Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete
med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag
eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.
Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit
samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.
Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.
I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara
indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.
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4.1

Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt
indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.1
I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön,
socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader
minska

Nämnden bidrar i stor utsträckning till utveckling inom målet genom sitt arbete med
grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. De flesta av nämndens verksamheter
syftar till att kompensera för konsekvenser som olikheter i livsvillkor kan innebära.
Nämnden gör regelbundet jämställdhetsanalyser för att framför allt säkerställa en
jämställd myndighetsutövning.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.2
Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka
sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Genom att kompensera för konsekvenser som olikheter i
livsvillkor kan innebära, bidrar nämnden till att personer med insats från nämnden får
bättre förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Även nämndens förebyggande
arbete bidrar till att stärka medborgarnas förutsättningar.
Nämnden bidrar även till utveckling genom åtaganden kopplade till andra
fullmäktigemål; 2.1, 3.5, 3.6, 3.7.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.3
Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med
civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Verksamheterna deltar aktivt i många typer av samverkansforum
och påtalar när justeringar i förutsättningar behöver göras, exempelvis genom att i
samverkan med Vuxen och arbetsmarknadsnämnden och kommunens
lokalförsörjningsverksamhet möjliggöra att individer i behov av socialt stöd får tillgång
till privata fastighetsägares bostadsbestånd. Se åtagande under KF-mål 3.8.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 1.4
Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Genom att kompensera för konsekvenser som olikheter i
livsvillkor kan innebära, bidrar nämnden till att personer med insats från nämnden får
bättre förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet, exempelvis genom att stödja till
kultur- och fritidsaktiviteter vid placering i familjehem.
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Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
Inriktning: Stödet till civila samhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska
tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan
i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
Socialnämnden, såväl verksamheter som politiker, deltar i olika typer av
samverkansforum med civila samhället. Deltagandet syftar till att stärka samverkan, för
att tillsammans bidra till ett gott liv för Örebroarna.
Inriktning: Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess
aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter
såväl som fysisk och psykisk hälsa.
Nämnden, såväl verksamheter som politiker, deltar i olika typer av samverkansforum
med civila samhället. Deltagandet syftar till att stärka samverkan, för att tillsammans
bidra till ett gott liv för Örebroarna.

4.2

Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete
genom hela livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.1
Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämndens åtagande: Utveckla den strategiska samverkan med bland annat
elevhälsoorganisationerna, inom såväl grundskolan som gymnasiet, till att omfatta
perspektiv som är mer verksamhetsnära utan att vara på individnivå.
Ett av de viktigaste syftena med Socialnämndens arbete för barn, ungdomar och deras
föräldrar är att bidra till måluppfyllelse i skolan. På individnivå bidrar nämnden med
möjligheter till stöd och behandling utifrån barns behov och föräldrars förmåga, på
initiativ av familjen eller skolan. Samverkan mellan Socialnämnden och aktörer inom
skolområdet behöver dock utvecklas.
Åtagandet följs upp genom redogörelse över tagna initiativ och resultatet av dessa.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.2
Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven
till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla
potential

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Genom samverkan finns nämnden tillgänglig för förebyggande
insatser för elev- och föräldragrupper där skolan uppfattar risksituationer på gruppnivå.
På individnivå bidrar nämnden med möjligheter till stöd och behandling utifrån barns
och ungdomars behov och föräldrars förmåga, på initiativ av familjen eller skolan. Ett
av de viktigaste syftena med nämndens arbete för barn, ungdomar och deras föräldrar
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är att bidra till måluppfyllelse i skolan. Samverkan mellan Socialnämnden och aktörer
inom skolområdet behöver dock utvecklas (KF-mål 2.1).
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.3
Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling
genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som
skapar arbete till en växande befolkning

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta sker genom att bidra till en välfungerande kommunal
välfärd.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 2.4
Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen
försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta sker genom att enskilda med insats från Socialnämnden
ofta samtidigt har sysselsättning genom kommunens arbetsmarknadsinsatser, vilket
bidrar till en helhet för den enskilde och bättre förutsättningar för ett självständigt liv.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
Inriktning: Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till
teckenspråk
De barn och unga som är aktuella i nämndens verksamheter, vars utveckling stödjs av
tillgång till teckenspråk, ges insatser och matchas så långt det är möjligt mot utförare
med teckenspråkskompetens.
Inriktning: För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter
(verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
Socialnämnden och dess verksamheter arbetar för att utveckla samverkan med framför
allt skolområdet och verksamheter till stöd för barn, ungdomar och vuxna med
intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Inriktning: I samverkan med Arbetsförmedlingen, Finsam och andra externa aktörer
utveckla fungerande arbetsformer för de som står längst från arbetsmarknaden.
Många av de enskilda med insats från Socialnämnden som samtidigt har sysselsättning
genom kommunens arbetsmarknadsinsatser står som mycket långt från
arbetsmarknaden.

4.3

Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.1
Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen
ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom
hemvården ska minska

Nämnden bedömer att målet inte är relevant för Socialnämnden. Frågan hanteras av
nämnderna inom vård och omsorgsområdet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.2
Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och
service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela
vårdkedjan

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden och dess verksamheter arbetar för att utveckla
samverkan med framförallt skolområdet och verksamheter till stöd för barn, ungdomar
och vuxna med framförallt intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Även samverkan med Region Örebro län utvecklas löpande.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.3
Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande
insatser, samt förebyggande arbete

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Allt stöd i öppna former och alla biståndsbeslutade insatser syftar
i grunden till att den enskilde ska förbättra sina förutsättningar för ett självständigt liv.
Stödet ska också motverka behovet av framtida insatser.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.4
Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de
verksamheter som möter människor i behov av stöd

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Missbruk, beroende och våld i nära relation är betydande såväl
riskfaktorer som konsekvenser av psykisk ohälsa. Nämnden har under de senaste åren
utökat sitt utbud till missbruksguppen genom Maria Ungdom och en ny inriktning på
gruppbehandling för vuxna, och justerat andra delar av verksamheten exempelvis
Gnistan och Hjorten.
Individer som på olika vis berörs av våld i nära relation utgör en betydande del av
nämndens ärenden. Det utvecklingsarbete som löpande bedrivs på temat skapar med
tiden bättre förutsättningar till stöd.
Genom att kompensera för konsekvenser som olikheter i livsvillkor kan innebära,
bidrar nämnden till att målgrupperna får bättre förutsättningar till en god psykisk hälsa.
En kommungemensam struktur för förebyggande hälsoarbete behöver utvecklas på
program- eller KS-nivå.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.5
Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt
liv på grund av otrygga miljöer

Nämndens åtagande: Utveckla öppenvårdsstödet till personer som vill förändra en
kriminell livsstil, som en del i verksamhetsutvecklingen kopplat till strategin GVI.
Nämnden ger idag insats till personer som, utifrån polisens bedömning, behöver
skyddas i samband med att de vill bryta med en kriminell livsstil. Insatsen är då som
regel mycket omfattande. Socialnämnden ser att insats också behöver kunna ges vid
lägre skyddsbehov och i öppenvård.
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Utvecklingsarbetet behöver ske gemensamt mellan behandlingsgrupperna för ungdom
och vuxna, samt i samverkan med polisen och kommunens strategiska
brottsförebyggande arbete. Arbetet har även en koppling till GVI Örebro Nolltolerans mot grovt och dödligt våld.
Åtagandet följs upp genom en beskrivning av planerade och genomförda förändringar i
arbetssätt och innehåll, inklusive eventuellt behov av förändrade resurser.
Arbetet mot målet stödjs också av allt arbete nämnden gör för att förhindra och
motverka våld i nära relation är en del av detta. Att som barn uppleva våld innebär risk
för psykisk ohälsa, och innebär även en riskmiljö för gränsöverskridande beteende och
ett större våldskapital som ungdom och vuxen. I forskning ser man en tydlig koppling
mellan upplevelser av våld som barn och utveckling av eget våldsutövande och
livsstilskriminalitet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.6
Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Nämndens åtagande: Utveckla verksamheten för kontrakterade jourhem och
reguljära familjehem, samt utreda och implementera en förstärkt familjehemsvård i
kommunal regi, i enlighet med uppdrag beslutat i juni 2021.
Sedan många år har Örebro kommun, likt många landets kommuner, brottats med att i
nog hög utsträckning rekrytera och behålla familjehem i egen regi. Den övergripande
målsättningen med åtagandet är att nå en högre andel placeringsdygn hos
uppdragstagare i egen regi.
Under våren 2021 startade Myndighetsverksamheten IFO ett utvecklingsarbete, med
tjänstedesign som metod, för att bli bättre och mer träffsäker i det stöd som ges till
såväl reguljära familjehem som kontrakterade jourhem inför och under uppdrag.
Åtagandet är en del av det övergripande uppdraget att Identifiera insatser från
Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi, se även mål 6.2.
Åtagandet följs upp genom en beskrivning av planerade och genomförda förändringar i
arbetssätt och innehåll.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.7
Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra
beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas
ska vara fria från narkotika

Nämndens åtagande: Beskriva hur nämnden med hjälp av evidensbaserade metoder
och arbetssätt kan utveckla insatserna till unga vuxna missbrukare, genom boende och
öppenvård.
Nämndens verksamheter upplever idag att stödet till unga vuxna med
missbruksproblematik inte är tillräckligt väl utvecklat. Ett förbättrat stöd bedöms ge
bättre förutsättningar till ett självständigt liv för den enskilde, och samtidigt ge lägre
behov av omfattande missbruksvård i framtiden.
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En ev utbyggnad av stödet behöver ske i samverkan med såväl regionens beroendevård
som kommunens vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, och ta hänsyn till
processen utifrån Regeringens samsjuklighetsutredning.
Åtagandet följs upp genom ett förslag på hur insatserna kan utvecklas, inklusive
eventuellt behov av förändrade resurser. Förslaget behöver omfatta mötet mellan
ungdoms- och vuxenperspektiven.
Socialnämndens arbete mot målet stödjs också av redan befintliga arbetssätt. Eftersom
narkotika är aktuellt i de flesta av samhällets miljöer har många aktörer ett gemensamt
ansvar att motverka dess utbredning och effekter.
Socialnämnden arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med grupper och
individer för att motverka skadligt bruk och beroende, genom hela skalan mellan tidiga
öppna insatser och tvångsvård.
Under senare år har utvecklingen tagit ett viktigt steg genom Maria ungdom i
samverkan med Region Örebro län. Men även samverkan med exempelvis gymnasiet,
via kompetensutveckling av mentorer, har utökats. Under 2021 har det skett en
utökning av Fältgruppen genom medel från Socialstyrelsen, inom ramen för
Regeringens satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 3.8
Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision
mot hemlöshet

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden har flera verksamheter som på ett tydligt sätt arbetar
åtgärdande genom att möjliggöra boende för enskilda medborgare som annars lever i
hemlöshet. Nämnden arbetar också förebyggande genom exempelvis Kvarbo-arbetet.
Nämnden och dess verksamheter kommer vara en aktiv part i etableringen av en
nollvision mot hemlöshet.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
Inriktning: Utifrån det arbete som görs med Effektiv samordning för trygghet och
den nyligen framtagna brottsförebyggande strategin, ska den situationella och
socialpreventiva samverkan med olika aktörer stärkas ytterligare för att öka tryggheten i
Örebro.
Flera av nämndens verksamheter är en självklar del av arbetet med Effektiv
samordning för trygghet, samt bedriver socialpreventivt brottsförebyggande arbete. Allt
arbete nämnden gör för att förhindra och motverka våld i nära relation är en del av
detta. Att som barn uppleva våld innebär risk för psykisk ohälsa, och innebär även en
riskmiljö för gränsöverskridande beteende och ett större våldskapital som ungdom och
vuxen. I forskning ser man en tydlig koppling mellan upplevelser av våld som barn och
utveckling av eget våldsutövande och livsstilskriminalitet.
Inriktning: Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt
implementeras i hela kommunens organisation
Socialnämnden har inför 2022 utökat bemanningen inom familjerättsområdet.
Utökningen syftar till att möjliggöra att i familjerättsliga ärenden, så som exempelvis
frågor om vårdnad, boende och umgänge, höra barnet, stärka dess delaktighet och i
övrigt förbättra processerna för att hålla fokus på barnets bästa.
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Inriktning: Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska
öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska
förbättras.
Socialnämndens myndighetsutövning har ett nära samarbete med Kvinnohuset i
Örebro, bland annat genom den styrgrupp som finns kopplad till avtalet mellan
kommunen och verksamheten. Samverkan med andra aktörer inom fältet ser
framförallt genom Centrum mot våld i nära relation (CMV).
Inriktning: Förstärka arbetet som leder till att fler personer kan lämna en kriminell
livsstil. Se även åtagande under mål 3.5.
Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3
Andel av nämndens nettokostnader för egen verksamhet
som gått till förebyggande verksamhet
Antal dygn i skyddat boende
Kommentar:

Utfall
2020

Prognos
2021

Målvärde
2022

8,7 %

8,7 %

8,5 %

-

Mätas

Andelen kostnader till förebyggande verksamhet minskar i och med att personalbudget är
lagd utifrån grundbemanning 2022 medan det tidigare lades utifrån uppskattad faktiskt
bemanning.
Antal dygn i skyddat boende – indikatorn justeras från antal insatser (128 under 2020) till
antal dygn i skyddat boende oberoende av orsak.

4.4

Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.1
Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga,
säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för
kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta sker genom att exempelvis kompensera för konsekvenser
som olikheter i livsvillkor kan innebära, och stödja föräldrar att skapa en gynnsam
boende- och uppväxtmiljö för barn. I det arbetet är exempelvis Familjecentralerna och
Socialkontor Vivalla tydliga aktörer, även om uppdraget berör alla nämndens
verksamheter.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.2
Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar
varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Socialkontor Vivalla och familjecentralerna bidrar extra tydligt till
målet genom att finnas på plats i stadsdelarna området och stödja samverkan över
staden.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.3
I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och
samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Nämnden bedömer att åtagande inom målet inte är aktuellt för Socialnämnden under
2022, men ser samtidigt att socialtjänstens bidrag till kommunens strategiska
stadsplanering behöver utvecklas, förslagsvis när nya områden planeras.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.4
Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med
efterfrågad kompetens

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta sker genom att bidra till en välfungerande kommunal
välfärd.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.5
Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med
klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Detta sker främst genom att följa Rutin för Socialförvaltningens
fordon som reglerar när cykel, kollektiva färdmedel och bil ska användas. Utvecklingen
fortsätter exempelvis genom att nyttja den kunskap som under pandemin skapats
genom erfarenheter av att ersätta vissa resor med digitala möten.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 4.6
Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god
folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden bedömer att målet inte är relevant för Socialnämnden under 2022.
Kommunens arbete med planering av stadens fysiska utveckling bedrivs i andra
nämnder.
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4.5

Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska
ekosystem och god biologisk mångfald

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.1
Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro
ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens
klimat

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Genom nämndens uppdrag att kompensera för konsekvenser
som olikheter i livsvillkor innebär, har nämndens medarbetare och utförare potential att
uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.2
Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla
energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som
används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

Nämnden bedömer att målet inte är relevant för Socialnämnden under 2022.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.3
Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och
dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Nämnden bedömer att målet inte är relevant för Socialnämnden under 2022.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.4
Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald
och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av
olika typer av grönstruktur

Nämnden bedömer att målet inte är relevant för Socialnämnden under 2022.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.5
Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som
återvinningen ska öka

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Arbetet fortsätter med att säkerställa möjlighet till sortering av
avfall i alla verksamhetslokaler, samt säkerställa en hög grad av återanvändning av
inventarier.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 5.6
Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå
miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema
väderhändelserna och ett förändrat klimat

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Grundläggande arbete med kontinuitetsplaner gjordes under
våren 2020 som en del av att hantera utmaningar under pandemin.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
Inriktning: Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och
inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning.
Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling,
med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.
Nämndens verksamheter planerar för en kompetensutvecklingssatsning vad gäller
hållbarhetsfrågor, med stöd av kommunens strategiska kompetens i hållbarhetsfrågor.
Ökad kunskap hos medarbetare och chefer väntas ge underlag för såväl utveckling av
mer hållbara verksamheter, som ett tydligare stöd till enskilda att öka och nyttja sin
handlingskompetens.

4.6

Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling
inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av
avsnittet.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.1
Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Verksamheterna arbetar löpande med att utveckla arbetssätten för
att i möjligaste mån följa budgeten, samt ha god kännedom om orsaker till eventuella
avvikelser.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.2
Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd
och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av
kommunens resurser

Nämndens åtagande: Slutföra genomförandet av de verksamhetsjusteringar som
beslutades i form av effektiviseringar i Verksamhetsplan med budget 2020.
Nämndens åtagande: Fortsätta uppdraget att Identifiera insatser från Socialnämnden
som kan utföras i kommunal respektive extern regi, inklusive riktlinjer för
biståndsbeslut.
Socialnämndens stora utmaning är att utföra sitt uppdrag enligt lagar och styrdokument
så att individer får sina behov tillgodosedda, med en ekonomi i balans utifrån tilldelade
medel. För att åstadkomma detta krävs kraftfulla åtgärder som innefattar förändrade
interna arbetssätt, men även ett tydliggörande av uppdraget för Socialnämnden i
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Örebro i relation till såväl medborgarnas individuella ansvar för sin situation, som till
det uppdrag som åligger andra nämnder och huvudmän.
Åtagandena följs upp genom återkommande redovisning av genomförande och
effekter av fastställda åtgärder, samt rapport från pågående uppdrag.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.3
Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga
resursnytta

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden och dess verksamheter arbetar för att utveckla
samverkan med framförallt skolområdet och verksamheter till stöd för barn, ungdomar
och vuxna med framförallt intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Förutsättningarna för god samverkan i individärenden har stärkts genom de nya digitala
möjligheterna. Nämndens verksamheter är en aktiv part i utvecklandet av Nära vård.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.4
Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika
verksamheter ska jämställdhet beaktas

Nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan
etablerade arbetssätt. Nämnden har genomfört ett antal jämställdhetsanalyser för att
framförallt säkerställa en jämställd myndighetsutövning. Att göra kopplingar mellan
analysresultat och modeller för ekonomisk fördelning är utmanande.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 6.5
Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och
behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla
kommunens verksamheter

Nämndens åtagande: Fortsatt arbete för att utveckla arbetsmängdsmätningen som
modell för medarbetarinflytande, utökas till fler relevanta verksamheter.
Flertalet relevanta verksamheter, inom såväl myndighet som eget utförande, genomför
regelbundna arbetsmängdsmätningar. Det är aktuellt att utöka modellen till att omfatta
ytterligare medarbetare.
Åtagandet följs upp genom beskrivning av utvecklingen.
Nämnden bidrar även till utveckling genom redan etablerade arbetssätt i form av
strukturer för systematiskt arbete med arbetsmiljö, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. En viktig faktor är den strategiska rekryteringen av
socionomstudenter som gjort VFU i verksamheterna.
Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:
Inriktning: Formera en ny förvaltningsorganisation som kan ge ett ändamålsenligt
stöd till Kommunstyrelsen och de nya nämnderna.
Socialnämndens verksamheter kommer delta i såväl förberedelser som implementering
av den nya förvaltningsorganisationen.
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Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6
Ramavvikelse
Beläggnings-/nyttjandegrad (ovägt medelvärde)
Andel insatsdygn i egen regi (heldygnsinsats)
Antal dagar i insats per person, snitt
HME (Hållbart medarbetarengagemang)
Anställningstrygghetsindex
Genomsnittlig nyttjandegrad av tillgänglig medarbetarresurs
(arbetsmängdsmätning)

Utfall
2020
-10,9
100 %
58%
267

Se
kommentar

Målvärde
2022
+/-0
100 %
55 %

260

255
78

82,6
K: 83,0
M: 80,1

78

82

82

101%

102%

100%

75

Grad av personalstabilitet, förebyggande verksamheter

96%

Grad av personalstabilitet, myndighetsutövning

86%

Grad av personalstabilitet, internt utförande

88%

Kommentar:

Prognos
2021
-24,0
95 %

Utfall 2021

Utfall delår 2:

97%

90%

88%

85%

94%

90%

Utfall delår 2:
Utfall delår 2:

Ramavvikelsen beror främst på större volymökningen än vad som kompenserats i ram, men
även på en ökning av andelen dyra insatser inom externa köp, vilket gör att ett underskott på
cirka 23 mnkr väntas även 2022.
Andel insatsdygn i egen regi – Fel har upptäckt i verksamhetssystemets register över
insatser/resurser, vilket gör att historiska data inte stämmer. Målvärdet är därmed satt utifrån
felaktig information. Registret korrigerades i maj 2021. Utfall efter augusti 2021 är 52%.
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5 Planering för nämndens resurser
Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en
systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god
ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering
av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga
resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta
mål i kapitel 4.

5.1

Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas
planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk
hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här
avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det
kommande verksamhetsåret.
5.1.1

Socialnämndens samlade ekonomi

Behovet av stöd från Socialnämnden är beroende av andra aktörers benägenhet att göra
orosanmälningar samt tillgänglighet och omfattning av det stöd dessa aktörer själva ger,
vilket påverkar inflödet av ärenden och därmed kostnaderna. Nämnden möter
kontinuerligt nya målgrupper, som ofta befinner sig i gränslandet mellan olika
myndigheters ansvar. Socialnämnden har det kommunala yttersta ansvaret att
säkerställa en skälig levnadsnivå, även när andra huvudmän har uppdraget att tillgodose
individens behov.
Nämndens ekonomi är i mycket stor utsträckning beroende av kostnader för köp av
extern vård och behandling. Utöver volym- och prisökningar påverkar även typ av
insats och utbudet av insatser nämndens kostnader. Det finns till exempel en stor
efterfrågan på familjehem i kommunal regi, utbudet är däremot litet och konsulentstödda familjehem behöver därmed anlitas till betydligt högre kostnad.
Totalt beräknas nämndens underskott för 2021 till cirka 23 mnkr för att genomföra
uppdraget i enlighet med lagstiftning och nämndens reglemente. Budgetunderskottet
har sin grund i en ambition att ge individer ett gott stöd utifrån de behov de har.
5.1.2

Politiska prioriteringar

Nämnden prioriterar utförande av insatser inom egen regi framför externa placeringar,
till målgrupper där verksamhet i egen regi bedöms kunna drivas med samma eller lägre
kostnad och till likvärdig eller högre kvalité.
Socialnämndens möjligheter att styra sina resurser ökar genom att själv äga utförandet
av insatser, vilket också innebär bättre möjligheter att bevaka och påverka effektiviteten
genom att säkerställa exempelvis kompetens och kvalité. Det ger också nämndens
verksamheter bättre förutsättningar att bygga samverkansstrukturer och säkerställa
samordning i individärenden.
Med anledning av detta har budget för utförande av insatser i egen regi utökats under
2022.
5.1.2.1 Budget i balans

Under hösten 2020 gav Socialnämnden förvaltningarna i uppdrag att Identifiera insatser
från Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi. Som ett led i detta har
uppdragsägarna beslutat att förslag ska tas fram på riktlinjer för biståndsbeslut, samt
förslag på beställning på/överenskommelse om vilka behov hos medborgarna det egna
utförandet ska tillgodose. Socialnämnden beslutade om Riktlinje för biståndsbeslut ang
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vuxna i november 2021. Förslag på riktlinje för biståndsbeslut gällande barn och unga
väntas under våren 2022.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra uppdraget för Socialnämnden i Örebro i relation
till såväl medborgarnas individuella ansvar för sin situation, som till det uppdrag som
åligger andra nämnder och huvudmän. Samtidigt är riktlinjen stöd för styrning av
Socialnämndens myndighetsutövning, som komplement till nationella regleringar och
föreskrifter, samt lokala rutiner.
Riktlinjerna och tydliggjorda beställningar/överenskommelser om dagens interna
utförande, väntas tillsammans tydliggöra vilka behov som idag tillgodoses genom
interna respektive externa insatser och ge nämnden underlag för att eventuellt justera
sitt interna utbud. Utvecklingsarbetet kommer också ge förutsättningar för bättre
statistiska analyser av insatsvolymer i internt respektive externt utförande.
Riktlinjerna förväntas förstärka det påbörjade arbetet med fler interna insatser istället
för externa där bland annat planeringssamordnar-modellen ingår, där unga ges kortare
insatser inom externt HVB och därefter öppenvård i egen regi. Arbetet med
hemtagningspaketen fortsätter och väntas ge färre antal dygn i extern regi förutsatt att
antal ungdomar i behov av insats inte ökar.
Två lägenheter för kvinnor utsatta för våld i nära relation, utan skyddsbehov, ska finnas
i eget utförande från och med 2022. Lägenheterna ska förkorta tiden i extern insats.
Arbetet med att rekrytera fler egna familjehem fortsätter. Större delen av landets
kommuner upplever problem att rekrytera familjehem varför effekten är svår att
beräkna. Konsulentstödda familjehem är cirka 2,5 gånger dyrare per dygn än egna
familjehem, så varje nyrekryterat familjehem ger en positiv effekt.
Förflyttningen av budget från extern vård och behandling till nämndens egna
verksamheter ger möjligheter till högre bemanning för att minska antalet dygn i extern
regi genom effektivare uppföljning och större utrymme för interna insatser.
Nämndens arbete med kostnadsreduceringar med bibehållen kvalitet utmanas av ökade
volymer av biståndsbeslutade insatser och av att behoven ökar i komplexitet. En högre
andel ärenden med sammansatt problematik kräver allt mer samverkan såväl inom
nämndens olika delar, som med andra delar av den kommunala socialtjänsten och med
exempelvis hälso- och sjukvården. Att få till välfungerande samverkan kring individer
med komplex problematik innebär ofta långa processer, vilket ofta ger långa insatstider
i väntan på gemensamma lösningar.
5.1.2.2 Planeringsreserv

Socialnämnden har ingen planeringsreserv då samtliga medel behövs för ordinarie drift.
5.1.3

Verksamhetens budgetramar

Budgetramen för 2022 omfattar 594,0 mnkr och har tilldelats enligt nedan:
-De tillfälliga ramanslag på 1,4 mnkr
som nämnden fick i slutet av 2021 tas
bort.
-Ersättning för årets del av 2021 års
löneökningar ges i form av
löneöverhäng och uppgår till 1,4 mnkr.
-Familjerätten får 2,5 mnkr för att klara
sitt uppdrag.
-Samba, som inte längre finns inom Socialnämnden, har tilldelats 0,3 mnkr.
Verksamhet motsvarande ramkompensationen förväntas köpas av verksamheten Barn
Budgetram 2021
Avgår tillfällig ram 2021
Löneöverhäng
Familjerätt
Samba
Volym
Preliminär budgetram 2022

583 676
-1 441
1 428
2 500
300
7 500
593 963
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och utbildning.
-Årets volymkompensation uppgår till 7,5 mnkr.
Samtliga verksamheter har 2022 lagt personalbudget utifrån grundbemanning vilket
ökar nämndens budget för personalkostnader och står för merparten av
budgetförändringarna jämfört med 2021. Detta är ett strategiskt sätt att synliggöra
nämndens budgetförutsättningar och ett led i att säkerställa rätt åtgärder för att nå en
ekonomi i balans. Tidigare år har budget lagts utifrån uppskattad faktisk bemanning.
Verksamhet/Enhet
(mnkr)
Nämnd och gemensamt
Nämnd
Kansli/gemensamt
Förebyggande o familjecentraler
Förebyggande
Familjecentraler

Budget Budget
2021
2022
-3,2
-9,5
-2,0
-2,0
-1,2
-7,2
-27,3
-15,2
-12,1

-27,4
-15,1
-12,3

Myndighet
Myndighetskontor
Mottagning och jour
Utredning vuxna
Utredning ungdom
Utredning barn o familjerätt
Familjehem
Socialkontor Vivalla

-112,5
0,0
-18,1
-14,9
-20,4
-30,1
-19,1
-10,1

-115,7
-0,1
-18,3
-14,6
-20,4
-33,3
-18,8
-10,1

Eget utförande
Ledning eget utförande IFO
Administrativ enhet
Öppenvård vuxna
Boende vuxna
Öppenvård ungdom
Hem för vård eller boende
Öppenvård barn

-165,8
-0,2
-20,2
-24,0
-20,1
-31,1
-48,2
-22,1

-169,6
-0,3
-21,2
-25,6
-21,0
-30,9
-47,7
-22,9

0,0

0,0

Köp av extern vård och behandling

-274,8

-271,8

Summa rambudget

-583,6

-594,0

Ensamkommande barn och unga

grundbemanning.

Budgeten för nämnden och
gemensam verksamhet ökar i
och med att tidigare balanspost
för att justera ner personalbudget har tagits bort.
Förebyggande och
familjecentraler har i stort
oförändrad budget från 2021.
Den utökning av verksamhet
som skett inom förebyggande
finansieras av statsbidrag.
Myndighet utökar sin budget
med totalt 3,2 mnkr. Enheter
med utökad budget avser
främst budget enligt grundbemanning.
Utredning vuxna väntar mer
intäkter vilket ger lägre
nettobudget.
Utredning barn och familjerätt
utökar med 3 tjänster för att
klara nya lagkrav på
utredningstider.
Familjehem väntar mer intäkter,
vilket ger lägre nettobudget.
Eget utförande utökar sin
budget med 3,8 mnkr där
merparten avser budget enligt

Öppenvård vuxna utökar med en medarbetare för arbete med lägenheterna till kvinnor
utsatta för våld i nära relation.
Öppenvård ungdom har lägre hyreskostnader viket ger lägre nettobudget.
Ensamkommande barn och unga ska bedrivas med medel från Migrationsverket,
därför är budgetramen för verksamheten noll.
Budget för externt köpt vård och behandling reduceras i och med utökningarna av
budget för grundbemanningen.
Totalt väntas ett underskott på cirka 23 mnkr 2022.
5.1.4

Investeringar

Medel för inventarieinvesteringar uppgår till totalt 960 tkr där 500 tkr är avsatta för
möblering av Gnistan när verksamheten flyttar tillbaka till tidigare lokaler.
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Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling
Fem år i sammandrag
Befolkning, antal invånare totalt
- kvinnor
- män
Medarbetare
Antal tillsvidareanställda, årsarbetare
- andel kvinnor
- andel män
Antal visstidsanställda, årsarbetare
- andel kvinnor
- andel män
Antal timavlönade, årsarbetare
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %
- kvinnor
- män
Verksamhet
Antal aktualiserade ärenden på
socialkontor
- andel flickor/kvinnor
- andel pojkar/män
Antal unika personer som utretts på
socialkontor
Institutionsvård antal unika
placeringar (personer)
- andel flickor/kvinnor
- andel pojkar/män
Antal betalda dygn, konsulentstödda
familjehem barn (exkl ensamk.)
Antal betalda dygn, konsulentstödda
familjehem unga (exkl ensamk.)
Familjehemsvård antal unika
placeringar (personer)
Vårddygn, institutionsvård, HVB
Vårddygn, familjehemsvård,
externt/internt, LVU/SoL
Genomsnittlig kostnad per vårddygn
(ovägt medelvärde) (exkl ensamk.)
Invånare 0–20 år utredda enl SoL,
LVU el LVM, av 1 000 inv 0–20 år
(exkl EKB)
- andel flickor/kvinnor
- andel pojkar/män
Invånare 0–20 år i biståndsbeslutad
öppenvård, av 1 000 inv 0–20 år
(exkl EKB)
- andel flickor/kvinnor
- andel pojkar/män
Invånare 0–20 år placerade på
institution eller i familjehem, av 1 000
inv 0–20 år (inkl EKB)
- andel flickor/kvinnor
- andel pojkar/män

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Prognos
2021

Prognos
2022

150 192
75 829
74 363

153 367
77 360
76 007

155 483
78 304
77 179

156 381
78 785
77 596

156 888
79 040
77 848

158 205
79 686
78 518

495
80%
20%
39
72%
28%
27,1
97,2%
97,2%
97,0%

474
80%
20%
37
78%
22%
22,2
98,1%
98,3%
97,2%

460
82%
18%
26
85%
15%
16,0
97,1%
97,3
96,5

424
82%
18%
39
84%
16%
16,5
97,6%
97,8
96,6

Minska

Öka

Öka

Öka

Minska
Nivå

Nivå
Nivå

10 090

10 620

11 353

13 009

Öka

Öka

41%
59%

45%
55%

45%
55%

45%
55%

2 957

3 581

3 681

3 704

Nivå

Nivå

449

457

381*

328*

Nivå

Nivå

31%
69%

42%
58%

40%
60%

40%
60%

5 608

6 090

7 300

7190

12 016

Nivå

8 303

10 160

10 585

9 636

10 347

Nivå

430

429

398

366

Minska

Nivå

73 844

75 554

56 359*

46 910*

Öka

Minska

115 147

109 524

98 787

96 369

Minska

Nivå

2 610 kr

2 225 kr

2 486 kr

2 686 kr

2 616 kr

Öka

68

69

68

Nivå

Nivå

64
71

65
72

64
71
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Nivå

Nivå

20
23

21
24

20
23

5

3

4

Nivå

Nivå

4
6

3
3

4
5
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Bilaga 2 Driftsnämndens organisation
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