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Sammanfattning 
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för perioden 2023–2025 beskriver 
nämndens planerade styrning av förvaltningen med fokus på förändring, utveckling och 
satsningar. Verksamhetsplanenen utgår från nämndens huvudprocesser och redovisar 
strategiska fokusområden och utvecklingsarbeten som pågår eller ska startas upp. 

Nämndens uppdrag kommer under planperioden påverkas av den nya regeringens politik 
inom socialtjänstområdet. Redan har den nya politiken påverkat i antalet nyanlända som 
väntas komma till staden på kort sikt. Omvärldsläget med krig och oro, sviktande konjunktur 
och stigande inflation ökar osäkerheten och påverkar nämndens förutsättningar, framför allt 
genom att levnadsvillkoren för nämndens målgrupper försvåras. 

Uppdragets komplexitet i förhållande till andra aktörer både inom och utom staden kommer 
fortsatt sätta fokus på förmågan att samverka med andra i att erbjuda service till stadens 
invånare. 

För att möta befintliga och kommande utmaningar har följande mål formulerats för nämndens 
verksamhet: 

Huvudprocess Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för barn och unga: 

• Stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila 
förhållanden. 

Fokus ligger på att fortsätta stärka möjligheterna att erbjuda stöd nära hemmet samt att bidra 
till att barn har en lyckad skolgång, där samverkan med skolnämnden blir viktig. 

Huvudprocess Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för vuxna: 

• Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den 
enskildes behov. 

Fokus inom vuxenområdet är att fortsätta en förflyttning mot att kunna erbjuda mer stöd nära 
det egna boendet och minska behovet av köpt boende. Samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden är av stor betydelse. 

• Stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ, med fokus på arbete och boendesituation. 

Fokus ligger på att fortsätta förflyttningen mot individuell planering mot egen försörjning, 
erbjudande av arbetsmarknadsinsatser och digitalisering av processen. Samverkan med 
utbildningsnämnden är av stor betydelse. 

Förflyttningen mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt fortsätter under 2023 med den tredje och 
sista delen i den pågående satsningen. För att nämnden ska kunna erbjuda Mölndalsborna 
insatser av god kvalitet krävs en stabil organisation samt kompetenta och friska medarbetare. 
För att säkerställa detta arbetar nämnden aktivt och strategiskt med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt kompetensförsörjning.  
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Bakgrund och syfte 
Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och 
verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och 
förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. 
Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av 
förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens 
vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling. 

Uppdrag och organisation 

Uppdrag 
Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av 
framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl 
med kommuninvånarnas behov. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens huvudarbetsuppgifter är enligt reglementet: 

• Insatser enligt socialtjänstlagen inom individ- och familjeomsorg. 
• Insatser för att minska verkningarna av arbetslöshet genom samverkan med andra 

berörda myndigheter och genom drift av egna verksamheter och projekt. 
• Insatser inom det integrationspolitiska området samt integration av nyanlända 

skyddsbehövande invandrare. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska även operativt leda den kommungemensamma 
gruppen för psykiskt och socialt omhändertagande vid kris och/eller katastrof (POSOM). 

Nämnden ansvarar även för tillsyn och tillstånd enligt alkohol- respektive tobakslagen. 

När det i författning hänvisas till nämnd som avses i socialtjänstlagen, utför social- och 
arbetsmarknadsnämnden kommunens uppgifter med undantag för insatser inom äldreomsorg 
samt insatser för personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. Detta hanteras av vård- och omsorgsnämnden. 
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Organisation 

Social- och arbetsmarknadsnämnden består av förtroendevalda politiker. Social- och arbetsmarknadschefen 
leder förvaltningens arbete. Kärnverksamheterna bedrivs inom verksamhetsområdena individ- och 
familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknad, försörjning, etablering (AFE) som har varsin verksamhetschef och 
ledningsgrupp. Inom varje verksamhetsområde finns flera enheter. Därutöver finns kvalitet och 
utvecklingsenheten, inklusive ekonomiansvar, med två enhetschefer. I förvaltningsledningen ingår social- och 
arbetsmarknadschefen, de två verksamhetscheferna, kvalitet och utvecklingsenhetens två enhetschefer, 
förvaltningskommunikatören, verksamhetscontrollern och HR-konsulten (anställd på 
stadsledningsförvaltningen).  

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen möter Mölndalsborna främst genom två 
huvudprocesser: Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för barn och unga samt Utreda 
och tillhandahålla insatser och stöd för vuxna. Arbetet i processerna sker inom två 
verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorgen (IFO) samlar ansvaret för barnavård, 
familjerådgivning och insatser inom missbruksområdet. Arbetsmarknad, försörjningsstöd, 
etablering (AFE) erbjuder stöd till de individer som saknar egen försörjning och boende, och 
inkluderar även ansvaret för mottagandet av nyanlända.   
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Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Trend och omvärld 
Mölndals stad bedriver ett kontinuerligt stadenövergripande arbete med trend- och 
omvärldsanalys. Omvärldsutmaningar som identifierats under pågående analysprocess visar 
på flera övergripande trender som påverkar staden i stort men som också har en särskild 
påverkan på social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag. Detta inkluderar utmaningar som 
att samhällsutmaningarnas komplexitet ökar, ökad psykisk ohälsa i alla åldrar, och ökad 
utsatthet. Andra identifierade områden kan innebära möjligheter för nämnden; erkännandet av 
behovet av livslångt lärande kan innebära en möjlighet för nämnden att hitta extern 
samverkan i arbetet mot ökad självständighet för dess målgrupper, och att tillitens betydelse 
uppmärksammas är en fördel för en förvaltning som präglas av medarbetare med hög 
kompetensnivå. 

Mölndals geografiska närhet till Göteborg gör att Mölndals stad måste vara uppmärksam på 
förekomst av gängkriminalitet, återvändare och hedersrelaterat våld. Detta kommer innebära 
påfrestningar på kommunen och nämndens verksamheter, och såväl kompetenshöjande 
insatser som samverkan inom dessa frågor kommer att vara nödvändiga. 

Uppdragets ramar 
Socialtjänstens uppdrag kommer under 2023 i hög grad att påverkas av utvecklingen kring 
den nya socialtjänstlag som fortsatt är under beredning. Förslaget har en tydlig inriktning mot 
en jämställd, förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Det kommer 
innebära en stor omställning för kommunerna att göra denna förflyttning och socialtjänsten 
kommer inte att klara det själv. Det kommer behövas både nya arbetssätt och resurser samt ett 
än mer utvecklat samarbete över organisatoriska gränser och med idéburna organisationer. 
Lagen förväntas träda i kraft tidigast under 2024. 

Därtill har den nya riksdagsmajoriteten genom Tidöavtalet och regeringen genom 
budgetpropositionen för 2023 ägnat socialtjänsten mycket uppmärksamhet. Hur den nya 
regeringens politik påverkar uppdraget i stort är för tidigt att säga, men riktningen pekar på att 
socialtjänsten får ett större ansvar i att tidigt ingripa när barn och unga riskerar att hamna i 
kriminalitet eller möter kriminalitet i hemmet samt att nyanlända får mer begränsade 
möjligheter till ekonomiskt bistånd. Genom en minskad flyktingkvot ser vi ett minskat 
flyktingmottagande redan från och med 2023. 

Socialtjänstens uppdrag påverkas också i hög grad av det ekonomiska läget. Regeringen 
bedömer att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023 vilket riskerar att minska socialtjänstens 
resurser, öka uppdragets omfattning och försvåra möjligheten att nå effekt i våra processer, till 
exempel genom att en lägre efterfrågan bland Mölndals företag försvårar arbetet med att få ut 
mottagare av ekonomiskt bistånd i egen försörjning. 
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Förändringar utifrån nämndens målgrupper 
Ekonomiskt bistånd och boende 
Målgruppen följer arbetslösheten där Arbetsförmedlingen under hösten aviserat ett trendbrott; 
arbetslösheten minskar inte i samma takt som tidigare och gruppen arbetslösa som varit utan 
jobb kort tid har börjat öka. Arbetsförmedlingens uppdrag har på senare år förändrats och de 
erbjuder färre praktikplatser, arbetsförmågebedömningar och olika former av subventionerade 
anställningar, vilket behöver kompenseras med försörjningsstöd. 

Arbetsmarknaden i Mölndal är relativt god varför de invånare som kan arbeta i stor 
utsträckning gör det. För nämnden innebär det att målgruppen inom ekonomiskt bistånd 
karaktäriseras av personer med arbetshinder för vilka avståndet till arbetsmarknaden är stort. 
En stor andel av de Mölndalsbor som haft bistånd länge lider av ohälsa och behöver hjälp i 
kontakten med andra samhällsfunktioner, såsom sjukvården och Försäkringskassan.  

Inom boendeområdet syns grupper som traditionellt inte är aktuella inom socialtjänsten. 
Personer som är trångbodda, har separerat, eller har betalningsanmärkningar vänder sig till 
socialtjänsten för stöd med boende. Här ses även en del personer med funktionsnedsättningar, 
som inte ryms inom ramen för vård- och omsorgsförvaltningens ansvar. Den fortsatta 
bostadsbristen i storstadsregionen kommer påverka socialtjänstens verksamhet under lång tid 
framöver. Samarbetet med de kommunala bostadsbolagen kommer bli viktigare framöver för 
att utveckla boendelösningar som exempelvis ”Bostad först” och bibehålla förvaltningens 
framgångsrika vräkningsförebyggande arbete. 

Barn och unga 
Under de senaste åren har volymerna inom målgruppen barn och unga ökat stadigt varje år, 
och antalet orosanmälningar har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Anmälningar 
sker utifrån våld, missbruk och hög skolfrånvaro. Även om 2021 innebar en liten minskning 
av anmälningar ökade i stället antalet inledda utredningar. Våld i nära relation, missbruk och 
psykisk ohälsa i familjer är de vanligaste orsakerna till att en orosanmälan görs till 
förvaltningen. Coronapandemins påverkan under två år har lett till ökad oro och utsatthet hos 
föräldrar och barn. Även LUPP-undersökningen som genomfördes 2021 påvisade att ungas 
psykiska hälsa blivit sämre och att unga idag upplever en större oro inför framtiden. 

Vuxna, missbruksvård 
Inom missbruksområdet har det skett en ökning av både anmälningar och ansökningar, en 
trend som avspeglas i hela regionen. Förvaltningen ser ett fortsatt högt behov utifrån 
hemlöshet och behov av olika boendeinsatser. Målgruppen är komplex men en tydlig och 
långsiktig trend är att den växande gruppen unga vuxna har en mer komplicerad och tyngre 
problematik än den äldre. 

Nyanlända och flyktingar från Ukraina 
Målgruppen utgörs av personer som beviljats skydd och uppehållstillstånd av 
Migrationsverket och som anvisas bosättning i Mölndal från Migrationsverkets 
anläggningsboenden eller som kvotflyktingar. Under 2022 har målgruppen utökats med 
flyktingar från Ukraina. Flyktingarna från Ukraina erhåller skydd i Sverige enligt EU:s 
massflyktsdirektiv och anvisas plats i Mölndal enligt särskild lagstiftning. 
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Den nya regeringen har aviserat en minskning av flyktingkvoten från 5000 till 900 under 
mandatperioden. Omedelbart innebär det att Mölndals kommuntal för 2023 antas minska från 
82 till 37. 2022 års tal var 77. Samtidigt bedömer Migrationsverket att antalet nyanlända som 
flyttar till kommuner utan anvisning kommer att öka från 5 700 under 2022 till 6 600 under 
2023 men det är svårt att avgöra hur det kommer påverka staden. 

Flyktingar från Ukraina anvisas utöver kommuntalet. För 2022 var Mölndal ålagda att ta emot 
204 personer från Ukraina men i slutet på november hade endast 92 personer anvisats. Det 
bedöms som osannolikt att talet kommer att nås och enligt förslag från Migrationsverket kan 
det komma att fortsätta gälla även för 2023. Den omedelbara utvecklingen i Ukraina kan 
komma att ha en betydande och plötslig påverkan på kommunens framtida åtagande i denna 
del. 

Ett minskat flyktingmottagande på senare år, och än mindre kommande år, innebär en 
ekonomisk utmaning för förvaltningen. Mölndal erhåller ersättning från staten under den 
nyanländas första två år i staden, men många har behov av stöd längre än så. Denna 
integrationsutmaning möts som del av den stadenövergripande integrationsstrategi som 
nämnden ansvarar för att samordna. Strategin fokuserar bland annat på att erbjuda utbildning 
och praktik till målgruppen. 

Nämndens mål 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har formulerat tre mål för verksamheten: 

• Att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila 
förhållanden. 

• Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den 
enskildes behov. 

• Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ, med fokus på arbete och boendesituation. 

Mål riktade mot barn och unga 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har formulerat ett mål kring verksamheten riktad mot 
barn och unga:  

• Att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila 
förhållanden. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Antal barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd 172 209 * 

Antal årsplaceringar av barn och unga på HVB** 14 13 * 

Andel interna familjehem 81% 84% * 
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Ej återaktualiserade barn och unga 0–20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats - - * 

* Verksamhetsplan 2023 antogs innan helårsresultatet för år 2022 kunde presenteras. 
** Hem för vård och boende 

I huvudprocessen Utreda och tillhandahålla insatser och stöd för barn och unga möter 
förvaltningen barn och ungdomar som har ett särskilt behov av stöd. Syftet med processen är 
att stärka barn och ungas möjligheter att växa upp och leva i trygga och stabila förhållanden. 
Ett gott arbete har gjorts i processen när ett barn känner trygghet, när skolgången fungerar, när 
boendet är stabilt och barnet allra helst bor hemma hos någon av sina föräldrar eller en 
anhörig. 

Trenden är att fler barn och unga behöver stöd i processen, främst bland barn i de yngre 
åldrarna. Fler utredningar inleds och leder till beviljade insatser och stöd genom bland annat 
öppenvård, familjehem och köpt institutionsvård. Det är av vikt att förvaltningen fortsätter det 
strategiska arbetet med att erbjuda barn och deras familjer stöd i eller nära hemmet och på 
andra vis undviker mer ingripande behandlingsformer som institutionsplaceringar. Det 
kommer att innebära ett fortsatt stort behov av interna familjehem och öppenvårdsinsatser.  

Fokus på barns skolgång bedöms vara en nyckelfaktor för att bidra till måluppfyllelse och 
som ger en möjlighet att arbeta främjande och förebyggande med barnavården. Förskolan och 
skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Skolverket lyfter fram sambandet mellan 
skolrelaterade problem och social utsatthet: ”Skolrelaterade problem och social utsatthet 
hänger ofta samman och kan förstärka varandra. Forskning visar att skolframgång är den 
starkast skyddande faktorn för alla barn och därför är det extra viktigt att de här barnen får 
en chans att lyckas i skolan och att skolan är en trygg plats för dem.” Socialtjänsten blir en 
viktig samarbetspartner för att, tillsammans med skolan, tidigt stötta och hjälpa barn och deras 
vårdnadshavare; detta för att förebygga eventuella framtida behov av insatser från 
socialtjänsten.    

Mål riktade mot unga och vuxna med beroendeproblematik 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har formulerat ett mål kring verksamheten riktat mot 
unga och vuxna med beroendeproblematik: 

• Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ med hjälp av kunskapsbaserat, effektivt och tillgängligt stöd utifrån den 
enskildes behov. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Beläggningsgrad på egna boenden för missbrukare (%) 78% 83% * 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem ett år 
efter avslutat ärende, andel (%) 

- 83% * 

*Verksamhetsplan 2023 antogs innan helårsresultatet för år 2022 kunde presenteras. 

I arbetet med ungdomar och vuxna med beroendeproblematik inom alkohol, droger eller spel 
om pengar möter förvaltningen människor som har ett särskilt behov av stöd. Syftet med 
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området är att frigöra den egenkraft som människan besitter för att på så vis kunna leva ett 
självständigt liv. 

Det är i många fall en fördel för arbetet med den enskildes självständighet om stöd kan ges i 
eller nära det egna boendet. Nämnden har också höga kostnader kopplade till köpt boende. 
Det är ett prioriterat område för förvaltningen att långsiktigt och strategiskt arbeta mot en 
struktur inom missbruksvården där förmågan att erbjuda insatser i eller nära det egna boendet 
ökar. Öppenvården och egna boenden behöver då användas mer effektivt och placeringstider 
kortas. De insatser som tidigare behövt köpas kommer, om detta genomförs, att kunna 
erbjudas på hemmaplan tillsammans med det stöd och boende som finns riktat mot 
målgrupperna. 

Målgruppen personer med samsjuklighet är en särskild utmaning i detta sammanhang. 
Nämnden har ansvar för att erbjuda akut boende åt alla med missbruksproblematik, även om 
det långsiktiga behovet ibland bättre hanteras som en vårdinsats hos vård- och 
omsorgsnämnden. Brister i vår samverkan får konsekvenser både i form av kvalitet och 
ekonomi, varför detta är ett viktigt förbättringsområde.  

Mål riktade mot försörjningsstöd och boende 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har formulerat ett mål kring verksamheten riktad mot 
försörjningsstöd och boende:  

• Att stödja den enskilde på väg mot ett självständigt liv genom att erbjuda rätt insats till 
varje individ, med fokus på arbete och boendesituation. 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Tid från inkommen ansökan till egen försörjning (dygn) 516 423 * 

Andel biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd (10 månader under 1 år) 57% 55% * 

*Verksamhetsplan 2023 antogs innan helårsresultatet för år 2022 kunde presenteras. 

I arbetet med försörjningsstöd och boende möter förvaltningen vuxna och familjer som inte 
klarar sin egen ekonomi, inklusive nyanlända inom etableringen. Syftet med det här området 
är att stötta till egen försörjning, i första hand via ett arbete eller studier. Ett gott arbete har 
gjorts i processen när en vuxen får ett eget boende och klarar sin ekonomi på egen hand. 
Möjligheten att nå ett gott resultat är störst tidigt i processen, därför är det viktigt att hålla 
tiden som aktuell på förvaltningen så kort som möjligt. 

Verksamheten har under flera år arbetat strategiskt med en förflyttning mot individuell 
arbetsmarknadsplanering mot egen försörjning. Förflyttningen har bland annat möjliggjorts 
genom att en allt högre grad av digitalisering och automatisering av processen har frigjort tid i 
handläggningen. Det är viktigt att denna förflyttning består och att digitaliseringen av 
ansökningsförfarandet fortsätter, liksom de senaste årens ökade samverkan kring ekonomiskt 
bistånd, planering och uppföljning och arbetsmarknadsinsatser.  

Genom EVA-projektet har målgrupperna unga vuxna (18–30 år) och personer med långvarigt 
bistånd (över 34 månader) identifieras som särskilt angelägna att fokusera på. EVA-projektets 
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samverkan med utbildningsförvaltningen öppnar för goda förutsättningar för att utveckla 
utbildningsinsatser med god effekt för målgrupperna. 
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Ekonomi och volymer 
Nämndens budget för 2023 är 346,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har enligt 
nämndens förslag fördelat denna budget utifrån så kallade kommunbidragsområden. I 
resultaträkningen nedan visas hur budgeten är fördelad mellan dessa områden. 

Resultaträkning, mnkr      

 Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Intäkter 64,9 74,4 75,0   

Kostnader -399,5 -413,1 -421,6   

Summa nettokostnader 
 

-334,6 
 

-338,7 
 

-346,6 
 

-356,3 
 

-357,3 
 

Kommunbidrag      

  Arbetsmarknadsåtgärder 14,4 16,1 20,0   

  Flyktingmottagande 9,4 9,6 2,8   

  Boenden, nyanlända 19,0 12,2 9,2   

  Nämnd, administration, mm. 27,0 27,7 27,8   

  Individ- och familjeomsorg 181,1 182,5 193,0   

  Ekonomiskt bistånd 90,8 90,6 93,8   

Summa kommunbidrag 341,7 338,7 346,6 356,3 357,3 

Resultat 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader exklusive nämndinterna poster. Beloppen för planåren är 
angivna i 2023 års prisnivå. Specifikation per kommunbidrag sker i ettårsbudgeten. Budget 2023 är justerad i 
enlighet med antagna beslut. 
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Verksamhetsförändringar 2023–2025  
Verksamhetsförändringar, mnkr 

 Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Utökning 100 ferieplatser för stadens ungdomar  1,0  

Insatser på hemmaplan för barn och unga  1.0  

Flyktingmottagande  1,0  

Vuxen, missbruk  2,0 1,0 

Lägre kostnader än aviserat för kontaktcenter -1,0   

Förebyggande, barn och ungdomars 
förutsättningar för att klara sin skolgång, 
barnhälsoteam i förskolan 

 1,4  

EVA-projekt, jobbspår/utbildning  1,0  

Hon kan-projektet  1,3  

Medel för innovations- och utvecklingsarbete  0,5  

Arbetsmarknadsåtgärder hos tekniska nämnden 
(OSA)  0,5  

Justerade politikerarvoden 0,4   

Uppräkning 7,5   

Förändrade arbetsgivaravgifter för unga 0,3   

Generell effektivisering/prioritering/digitalisering -2,8   

Teknisk justering 3,5   

Summa  7,9 9,7 1,0 

 

De poster som är relevanta ur ett verksamhetsperspektiv presenteras här närmare. 

Arbetsmarknadsåtgärder: Utökning ferieplatser 
I plan 2024 finns inlagt 1,0 mnkr för utökning med 100 ferieplatser från 270 till 370 platser. 
Ett syfte är att ytterligare möjliggöra för en introduktion till arbetsmarknaden för ungdomar 
som tillhör familjer som, av olika anledningar, står långt från arbetsmarknaden. 

Individ- och familjeomsorg: Insatser på hemmaplan för barn och unga 
I plan 2024 finns inlagt ett tillskott på 1,0 mnkr för att vidareutveckla förebyggande insatser 
och insatser på hemmaplan för att förhindra externt köpt vård. 

Flyktingmottagande 
Ersättningen från Migrationsverket som avser nyanlända personers etablering och 
introduktion har varierat och minskar kraftigt sedan 2018. Den statliga ersättningen utges 
under två år efter att personen mottagits i kommunen men etableringen tar i en del fall längre 
tid och i plan finns inlagt 1 mnkr i förstärkning. 

Individ- och familjeomsorg: Vuxen, missbruk 
Kostnaderna för institutionsvården av vuxna har varierat kraftigt över tid. De senaste åren har 
behoven och kostnaderna ökat. En bidragande orsak är att Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, beslutat att tillfälliga boendelösningar för personer med missbruk inte får lösas med 
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vandrarhem eller liknande, vilket ökat placeringskostnaderna inom området. För planåren 
2024 och 2025 har behovet av budgetförstärkning beräknats till 2,0 mnkr 2024 och ytterligare 
1,0 mnkr 2025. 

Nämnd, administration mm: Lägre kostnader än aviserat för kontaktcenter 
Lägre kostnader för kontaktcenter än tidigare aviserat. 

Individ- och familjeomsorg: Uppdrag om förebyggande barnhälsoteam 
Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag tillsammans med skolnämnden att 
återkomma med ett underlag till nästa budgetprocess hur omprioriteringar i den egna 
verksamheten kan ske för att säkerställa satsningen på förebyggande insatser med 
barnhälsoteam. I planen finns inlagt 1,4 mnkr i avvaktan på senare bedömning. 

Arbetsmarknadsåtgärder: Uppdrag om kompletterande information 
Genom initiativ från sociala hållbarhetsutskottet pågår ett projekt som riktar sig till nyanlända 
kvinnor och har som syfte att underlätta insteg på arbetsmarknaden. Arbetssättet har visat sig 
framgångsrikt. Social- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återkomma till 
budgetberedningen med en redovisning om varför tillskott till satsningen att få fler nyanlända 
kvinnor i arbete behövs samt med förslag på hur omprioriteringar i den egna verksamheten 
kan ske för att säkerställa fortsatt arbete utan tillskott. I avvaktan på ställningstagande finns 
1,3 mnkr inlagda i plan. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen samverkar kring 
kommunala insatser för att fler ska nå egenförsörjning och minska utanförskap. I projektform 
har genomförts en kartläggning och analys av olika målgrupper. Här har ”unga vuxna” 18–30 
år identifierats som en grupp där det finns behov av så kallade jobbspår och riktade 
utbildningsinsatser. I plan 2024 finns 1 mnkr beaktat.  

I samarbete med mellan social- och arbetsmarknadsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
pågår ett naturvårdsprojekt där deltagarna anställs i syfte att nå egen försörjning och 
meningsfull sysselsättning. I plan finns inlagt 0,5 mnkr som kompensation de 
kostnadsökningar som skett under flera år. I planen finns även 0,5 mnkr för att stimulera 
innovations- och utvecklingsarbete. 

Volymmått 
Volymmått    

Ekonomiskt bistånd Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Bidragshushåll 958 1 100 950 

Bidragsmottagare 1 723 1 800 1 700 

Flyktingmottagande Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Mottagna flyktingar 90 85 85 

   varav vuxna 46 30 30 

   varav barn 44 55 55 

    

Ensamkommande barn/ungdomar ankomstskommun 53 90 90 
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Köpt boende, nyanlända  0  1  1  

Arbetsmarknadsåtgärder Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Aktuella på arbetsmarknadsenheten       
Ungdomar upp till 25 år 112 150 120 

   varav aktuella på ekonomiskt bistånd 90 40 90 

    

Vuxna över 25 år 418 450 400 

   varav från arbetsförmedlingen   38 50 40 

   varav från SAF 353 400 360 

    

Feriejobb 287 270 370 
    

Individ- och familjeomsorg Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Institutionsplaceringar, årsplatser 28 28 23 
   varav barn och ungdom 13 15 13 

   varav vuxna 15 13 10 

        

Köpta boenden, årsplatser 66 49 50 
   varav barn och ungdom 9 1 2 

   varav vuxna  57 48 48 

      därav vuxna med missbruk 37 15 15 

      därav övriga vuxna 20 33 33 

        

Familjehem, antal 61 70 65 
   varav familjehem 30 -  - 

   varav jourhem 7  -  - 

   varav nätverkshem 10  -  - 

   varav vårdnadshavarhem 14  -  - 

        

Kontaktpersoner/-familjer  22 30 20 
        

Inkomna anmälningar, barn 2 194 2 250 2 300 
   varav 0–12 år 1 393  -  - 

   varav 13–17 år 712  -  - 

   varav 18–20 år 89  -  - 

Inkomna ansökningar, barn 182 200 200 
   varav 0–12 år 77  -  - 

   varav 13–17 år 53  -  - 

   varav 18–20 år 52  -  - 

Inledda utredningar, barn 951 900 1 000 
   varav 0–12 år 615  -  - 

   varav 13–17 år 278  -  - 
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   varav 18–20 år 58  -  - 

Personal 
Indikator Kön Utfall 

2020 
Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Huvudindex hållbart medarbetarengagemang 
(HME) inom SAF ska öka Alla 78 79 * 

Personalomsättning Alla 8% 9% * 

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid nämnden Alla 5,5% 5% * 

*Verksamhetsplan 2023 antogs innan helårsresultatet för år 2022 kunde presenteras. 

Kompetensförsörjning  
Nämnden står inför stora utmaningar framåt med höga förväntningar på välfärden, ny 
socialtjänstlag och hård konkurrens om arbetskraften. Förändrade arbetssätt och nya sätt att 
organisera arbetet kommer att bli nödvändigt för att möta dessa utmaningar. Förvaltningen 
behöver på ett strukturerat sätt identifiera sina kompetensbehov på kort och lång sikt, planera 
för hur kompetensförsörjningen ska säkerställas och för hur man fortsätter att vara en attraktiv 
arbetsgivare som lockar till sig kompetent personal. En förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan kommer att upprättas år 2023 med konkreta aktiviteter som 
kommer att följas upp årligen.  

För socialsekreterarna på område barn och unga fortsätter konceptet Yrkesresan som är en 
strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare och chefer 
inom socialtjänsten. Yrkesresan har vuxit från att ha varit ett koncept inom 
Göteborgsregionen till att bli ett nationellt samarbete mellan Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Just 
nu pågår en förstudie för ytterligare en yrkesresa för myndighetsutövande medarbetare som 
arbetar med missbruk och beroende. 

Under år 2023 planeras en utbildningssatsning i grupprocesser för samtliga förvaltningens 
metodhandledare i syfte att utveckla deras förmåga att leda andra. 

Nämndens olika verksamheter kommer att fortsätta sin medvetna marknadsföring och sitt 
deltagande vid relevanta mässor och andra forum som ett led i att stärka 
arbetsgivarvarumärket, behålla personal och locka till sig nya talanger.  

Arbetsmiljö 
Nämndens arbetsmiljöarbete kommer att vara ett strategiskt och prioriterat område för att 
behålla, utveckla och attrahera personal. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt för att 
fånga upp både risker och motverka skador och ohälsa samt för att ta vara på medarbetarnas 
engagemang och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Den goda och nära samverkan 
som idag finns med de fackliga parterna behöver bevaras och främjas genom fortsatt hög nivå 
av transparens och dialog. 
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Sedan år 2021 har det pågått ett arbete på förvaltningen med organisationskulturen med 
särskilt fokus på tillit och samarbete. Olika aktiviteter har genomförts under år 2022 där 
enheterna fördjupat sig i begreppen kultur, tillit och samarbete, och tittat på rådande 
organisationskultur och önskat läge. Kulturarbetet fortsätter år 2023 med den tredje och sista 
delen i den pågående satsningen. Tvärgrupper mellan de olika verksamhetsområdena, enheter 
och funktioner, kommer att skapas för att möjliggöra ett ökat samarbete och ett tillitsbaserat 
arbetssätt med brukarna i fokus.  

Intern kontroll 
Nämndens plan för den interna kontrollen för år 2023 återfinns i social- och 
arbetsmarknadsnämndens intern kontrollplan 2023. 
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