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Socialtjänsten behöver stärkas och jobba förebyggande
Attraktiv och efterfrågad är titeln på Visions socialchefsrapport 2022 – och det är vår målbild.
Vision vill att socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsplats dit socionomer, administratörer,
socialpedagoger, chefer och andra yrkesgrupper söker sig för att använda sin fulla kompetens i
bra arbetsmiljö.
Socialtjänsten ska också vara efterfrågad och använd. Det är dit kommunens invånare vänder
sig när livet frestar på och man behöver stöd i sitt föräldraskap, hjälp med att förändra
alkoholvanor eller för att upphöra med ett våldsamt beteende.
Socialtjänsten ska vara en arbetsplats som erbjuder utveckling och ger medarbetarna
förutsättningar att tillgodose människors rättigheter. Men medarbetarna behöver bli fler.
Välfärdssektorn, och inte minst socialtjänstens olika verksamheter, har ett stort och akut behov
av personal. Tyvärr visar vår rapport att rekryteringsläget för landets socialtjänster är sämre än
på många år. 63 procent av socialcheferna uppger att de har ganska svårt eller mycket svårt
med personalförsörjningen. Och då handlar det både om att behålla befintlig personal och
rekrytera nya medarbetare. När behovet av medarbetare ökar, samtidigt som konkurrensens om
arbetskraften blir allt tuffare, kan vi inte förlita oss på att teknikutveckling och automatisering
löser problemet. Socialtjänsten som arbetsplats måste öka sin attraktivitet.
I dag upplever två av tre medarbetare för hög arbetsbelastning och var fjärde överväger att
söka nytt jobb på grund av brister på arbetsplatsen. För att förbättra situationen måste chefer ha
i uppdrag och ges förutsättningar att prioritera arbetsmiljöarbetet. Min uppmaning till
arbetsgivare är att använda Vision för att identifiera vad som behöver förbättras på
arbetsplatsen. Vi finns i alla landets kommuner och våra ombud företräder omkring 30 000
medarbetare i socialt arbete. Medarbetarna har den bästa kunskapen om sin arbetssituation
och kan bidra till arbetsgivarna i deras arbetsmiljöansvar.
En socialtjänst som är efterfrågad handlar också om att verksamheten kan hjälpa i tid, innan
problem vuxit sig ohanterliga. För att sänka trösklarna så att fler vågar söka stöd och hjälp
behöver människors tillit till socialtjänsten öka. Därför är det bekymmersamt att de flesta
socialchefer har svårt att arbeta förebyggande med de resurser de har. Det behövs både
lagstiftning, finansiering och politiker som har modet att prioritera ett förebyggande arbetssätt.
Vision påverkar politiken i frågan tillsammans med andra fackliga organisationer, Sveriges
Kommuner och Regioner och Föreningen Sveriges Socialchefer. Den fackliga bärande
övertygelsen om att vi är starkare tillsammans gäller i högsta grad för att förbättra villkoren i
socialtjänsten.

Veronica Magnusson,
förbundsordförande Vision
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Sammanfattning
Socialchefernas situation
Trots att näst intill alla (97 procent) trivs med sitt arbete så överväger drygt fyra av tio (41
procent) ibland att lämna sitt nuvarande uppdrag. Bortsett från de chefer som närmar sig
pension visar svaren att motiven till att lämna ofta är kopplade till hög arbetsbelastning. Även
om chefsrörligheten på individnivå för det mesta är frivillig riskerar det att bli problematiskt för
verksamheten på organisationsnivå. En studie om chefers rörlighet visar exempelvis att
rörlighet på högre chefsnivåer kan öka rörligheten längre ner i organisationen.
Det är orimligt att många överväger att lämna sina uppdrag samtidigt som de egentligen trivs
med sina jobb. Välfärden har inte råd att förlora eller missa bra chefer på grund av att
uppdragen upplevs för tunga. Ytterst går det ut över utsatta unga och äldre i behov av stöd.
Att socialchefer har rätt förutsättningar har stor betydelse för socialtjänstens alla verksamheters
kvalitet och möjligheter att attrahera och behålla engagerade medarbetare. Vision tycker därför
att chefsuppdragen på alla nivåer behöver prioriteras, stärkas och löna sig bättre.
Vision vill
► Att arbetsgivare säkerställer att chefer på alla nivåer har bra förutsättningar i form av nära
stöd från HR, administrativa resurser, kompetensutveckling i ledarskapet och ett rimligt antal
medarbetare per chef.
► Att det ska löna sig att ta ansvar för välfärden. Därför behövs höjda lönerna för välfärdens
chefer och medarbetare generellt, samt att lönespridningen ökar utifrån uppdrag och
resultat.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Rekryteringsläget i socialtjänsten är återigen mycket svårt i många kommuner. Andelen
socialchefer som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har
ökat från 35 procent 2020 till 63 procent i årets undersökning. Svårast är det att rekrytera till
glesbygdskommuner. Det råder enligt Socialstyrelsen ingen generell brist på socionomer och
tillgången väntas kommande år öka mer än efterfrågan. En slutsats Vision gör är därför att
socialtjänsten måste öka sin attraktivitet för socionomer. Två av tre av Visions medlemmar inom
socialt arbete uppger att de har för hög arbetsbelastning och en av fyra överväger att söka nytt
arbete på grund av bristande förutsättningar i arbetet. En stor andel av socialcheferna kan inte
prioritera arbetsmiljöarbetet, stödet till medarbetarnas utveckling eller stärka ledarskapet. För att
socialtjänsten i konkurrens med andra verksamhetsområden ska kunna behålla och rekrytera
medarbetare behöver förutsättningarna i arbetet förbättras.
Vision vill
► Att ansvariga politiker på nationell och lokal nivå säkerställer att socialtjänsten har tillräckliga
resurser för sitt uppdrag.
► Att alla arbetsgivare har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och gör en plan tillsammans
med de fackliga organisationerna för att säkerställa en hälsosam arbetsbelastning.
► Att chefer har bra förutsättningar i form av ett rimligt antal medarbetare,
kompetensutveckling i ledarskapet och stöd från HR, administration och IT.
► Att det införs sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer föreskrifterna om
organisatorisk och social arbetsmiljö.
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► Att arbetsgivare utformar strategiska och långsiktiga planer för kompetensförsörjningen.
► Att staten tar ett större ansvar för digitaliseringen av verksamheter inom välfärden.
► Att medarbetare som önskar och kan ska få arbeta på distans.

Förebyggande arbete
För att minska social problematik behöver det förebyggande arbetet förstärkas. Socialcheferna i
undersökningen uppger att ett förstärkt förebyggande arbete skulle motverka sociala problem
innan de blivit för stora. Det skulle också innebära att samhällets ekonomiska resurser skulle
användas bättre, att individers livskvalitet skulle förbättras och att människors tillit till
socialtjänsten skulle förbättras. Socialcheferna uppger att det förebyggande arbetet behöver
förstärkas inom samtliga verksamhetsområden, men allra mest inom barn och unga samt våld i
nära relation. Viktiga faktorer de uppger för att stärka det förebyggande arbetet är större statlig
finansiering, högre prioritet från kommunpolitiker, ett kommungemensamt ansvar och tydligare
lagkrav på kommunernas förebyggande arbete.
Vision vill
► Att det införs ett lagkrav på socialtjänstens förebyggande arbete och att staten bidrar med
långsiktig finansiering.
► Att kommunpolitiker utifrån kommuninvånarnas behov avsätter tillräckliga resurser för det
förebyggande arbetet och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv över verksamhetsgränser.
► Att kunskapsstödet och utbildningsinsatserna för det förebyggande arbetet stärks i syfte att
uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst.
► Att kommunledningen lägger mer fokus på samarbete över interna organisationsgränser så
att ett bättre helhetsansvar främjas.

Krishantering
Visions genomgång visar att långt ifrån alla kommuner har beslutade planer och rutiner för
krisberedskap. Det trots att kommunerna är skyldiga att ha planer. Positiva lärdomar från
tidigare kriser visar att mycket tycks fungera eftersom medarbetarna är så engagerade, att man
får samverka/samarbete när det gäller samt att organisationerna då lyckas sortera. Vision tycker
inte att det får vara beroende av tillfälligheter att det fungerar. Mycket behöver vara genomtänkt
i förväg. Planer som kommunerna är skyldiga att ha kräver tid och kompetens. Det behövs
tillräckliga ledningsstrukturer så att prioriteringar kan göras på ett snabbt och samtidigt
genomtänkt sätt.
Vision vill
► Att berörda myndigheter bistår kommunerna med kompetens och när det behövs även
utbildningsinsatser. Ingen kommun ska behöva stå utan krisplaner de ålagda att ha.
► Att kommunledningar genomlyser och säkerställer att samarbete och samverkan över
organisationsgränser fungerar.
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Socialchefens situation
Fyra av tio överväger att lämna sitt nuvarande uppdrag
Drygt hälften av socialcheferna (52 procent) har haft sitt nuvarande uppdrag i tre år eller mindre
och trots att näst intill alla (97 procent) trivs med sitt arbete så överväger drygt fyra av tio (41
procent) ibland att lämna sitt nuvarande uppdrag. Bortsett från de chefer som närmar sig
pension visar svaren att motiven till att lämna ofta är kopplade till hög arbetsbelastning.

Figur 1. Andelen (procent) som överväger att lämna sitt nuvarande uppdrag
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Överväger du att lämna ditt uppdrag?”. Bas: Samtliga (n=140).

Även om chefsrörligheten på individnivå för det mesta är frivillig, riskerar det att bli problematiskt
för verksamheten på organisationsnivå. En studie om chefers rörlighet visar exempelvis att
rörlighet på högre chefsnivåer kan öka rörligheten längre ner i organisationen. Det engagemang
som högre chefer visar verksamheten påverkar övrig personal. Ytterst kan minskad
personalkontinuitet och minskat engagemang leda till att verksamheternas kvalitet försämras. 1
Hög arbetsbelastning som motiv till att lämna sitt chefsuppdrag är känt från andra studier om
chefers rörlighet i offentlig sektor. I det så kallade RÖR-projektet, med delsyftet att kartlägga
orsaker till att chefer slutar, konstateras att hälften av dem som slutade på eget initiativ gjorde
det på grund av bristande organisatoriska förutsättningar som obalans mellan mål och resurser,
för höga krav och många organisationsförändringar. 2

Vision tycker
Det finns såklart många olika förklaringar till chefer bestämmer sig för att lämna sitt uppdrag.
Men utifrån den här undersökningen och andra studier om chefers rörlighet framträder de
organisatoriska förutsättningarna och arbetsmiljön som mycket centrala faktorer.

1
2

Turnover begets turnover, Castle, N. G. (2005)
ISM-rapport 12 Chefers rörlighet i offentlig sektor, Göteborgs Universitet, Institutet för stressmedicin. (2013)
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Det är orimligt att många överväger att lämna sina uppdrag samtidigt som de egentligen trivs
med sina jobb. Välfärden har inte råd att missa och förlora bra chefer på grund av att uppdragen
upplevs för tunga. Glappet som uppstår när chefer byts ut riskerar att få kostsamma
konsekvenser. Kärnverksamheten klarar sig kanske en tid men viktigt omställnings- och
utvecklingsarbete kommer att stanna av. Ytterst går det ut över utsatta unga och äldre i behov
av stöd.
Att socialchefer har rätt förutsättningar att göra sitt jobb har sammanfattningsvis stor betydelse
för socialtjänstens alla verksamheters kvalitet och möjligheter att attrahera och behålla
engagerade medarbetare. Vision tycker därför att chefsuppdragen på alla nivåer behöver
prioriteras, stärkas och löna sig bättre.

Vision vill
► Att arbetsgivare säkerställer att chefer på alla nivåer har bra förutsättningar i form av nära
stöd från HR, administrativa resurser, kompetensutveckling i ledarskapet och ett rimligt antal
medarbetare per chef.
► Att det ska löna sig att ta ansvar för välfärden. Därför behövs höjda lönerna för välfärdens
chefer och medarbetare generellt, samt att lönespridningen ökar utifrån uppdrag och
resultat.
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Arbetsmiljö och kompetensförsörjning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har definierat välfärdens kompetensförsörjning som
en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. De
strategier SKR har tagit fram för att möta kompetensutmaningen omfattar bland annat områden
som syftar till att befintliga medarbetare ska utvecklas och vilja arbeta kvar och hur kommuner
och regioner ska kunna rekrytera nya medarbetare. 3 I denna undersökning har Vision frågat
socialcheferna om villkoren för personalförsörjning och avser då både möjligheten att behålla
befintlig personal och rekrytera nya medarbetare.

Svårare att rekrytera och behålla medarbetare
Villkoren för personalförsörjning har försämrats snabbt och kraftigt sedan den senaste
Socialchefsrapporten Vision gjorde 2020. Från att ha sett en positiv utveckling då det blivit
något lättare med personalförsörjningen mellan åren 2018 och 2020 är situationen nu svårare
än den varit på många år. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning generellt
inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Mellan 2018 och
2020 sågs en förbättring gällande personalförsörjningen då andelen som uppgav att det var
svårt, minskade från 52 procent till 35 procent. Den förbättringen är nu helt försvunnen och i
stället är det ett betydligt svårare läge gällande personalförsörjningen i socialtjänsten.

Figur 2. Bedömning av personalförsörjningen, personal generellt (2015–2022)
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Hur bedömer du villkoren för personalförsörjning av följande grupper: personal
generellt?”. Värdet ”Lätt” representerar de som svarat ”Mycket lätta” och ”Ganska lätta”. Värdet ”Balans” representerar
de som svarat ”Varken lätta eller svåra”. Värdet Svårt representerar de som svarta ”Ganska svåra” och ”Mycket svåra”.
Övrigt svarsalternativ som fanns med, men som ej redovisas, är ”Kan ej bedöma/vill inte svara”. Avbrottet i dataserien
beror på att Socialchefsundersökningen inte genomfördes 2021. Bas (2022): Samtliga (n=128).

3

www.skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/kompetensforsorjningstrategier/prioriteraar
betsmiljoarbetet.49179.html
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Vilka är personalgrupperna?
I undersökningen efterfrågades hur socialcheferna bedömer villkoren för
personalförsörjningen av olika yrkesgrupper inom socialtjänsten.
Socialchef – chef över socialförvaltning och/eller omsorgsförvaltning. Kommunens högst
ansvarige tjänsteperson i förhållande till socialnämnd och/eller omsorgsnämnd när det
gäller att planera, leda och samordna socialtjänst. I rapporten används titeln socialchef
även för förvaltningschefer för äldreomsorgen. Socialchefen ska se till verksamheten
uppfyller mål och lagstiftning med de resurser som finns tillgängliga. Arbetet innebär
bland annat att ansvara för kvalitet, prioritera och driva på för utveckling.
Chefer IFO – chef över den del av socialförvaltningen som ofta omfattar ekonomiskt
bistånd, social barn- och ungdomsvård, missbruksvård, våld i nära relation, brottsofferstöd.
Chefer äldre/funktionshinder – chef över den del av socialförvaltningen som ofta
omfattar insatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Socialsekreterare - arbetar framför allt med att utreda och bedöma människors behov
och ge dem stöd inom en rad olika områden. Några av dem är ekonomiskt bistånd, stöd
och behandling till barn och unga och deras familjer, stöd och behandling för missbruk
och beroende. Socialsekreterare har ofta socionomutbildning.
Biståndshandläggare – arbetar framför allt med att utreda och bedöma behovet av
insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Biståndshandläggare har ofta
socionomutbildning.
Medarbetare i äldreomsorgen – arbetar framför allt med att ge vård och omsorg till
äldre personer, till exempel undersköterskor och sjuksköterskor.
Behandlingspersonal – arbetar med att ge stöd- och behandlingsinsatser till personer.
Arbetar till exempel inom öppenvård, hem för vård eller boende eller stödboende.
Behandlingspersonal kan till exempel vara socialpedagoger eller behandlingsassistenter.

Svårigheten att rekrytera och behålla chefer är högst inom IFO
men ökar mest inom omsorgen
Andelen som svarar att det är svårt med personalförsörjningen gällande chefer inom individoch familjeomsorgen (IFO) har stigit från 51 procent 2020 till 62 procent 2022. När det gäller
personalförsörjningen av chefer till äldreomsorgen och insatser till personer med
funktionsnedsättning har andelen som tycker det är svårt ökat från 35 procent 2020 till 49
procent 2022.
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Figur 3. Bedömning av personalförsörjningen, chefer inom IFO och äldre/funktionshinder (2020
och 2022)
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Kommentar: Se figur 2 (motsvarande frågeformulering men frågan riktades mot grupperna "Chefer, IFO” samt ”Chefer,
äldre/funktionshinder”). Bas (2022): Samtliga (n=129/126).

Personalförsörjningen har försvårats i flera yrkesgrupper
Det framkommer även att det också blivit svårare med personalförsörjning av socialsekreterare,
biståndshandläggare och medarbetare till äldreomsorgen. 2020 svarade 40 procent av
socialcheferna i undersökningen att personalförsörjningen gällande socialsekreterare till individoch familjeomsorgen var svår. 2022 har den siffran ökat till 62 procent. När det gäller
biståndshandläggare har siffran ökat från 27 procent 2020 till 38 procent 2022 och gällande
personalförsörjningen till äldreomsorgen har siffran ökat från 28 procent 2020 till hela 61
procent 2022. Detta år innehåller underökningen även en fråga om personalförsörjningen för
behandlingspersonal så som socialpedagoger och behandlingsassistenter. Dessa yrkesgrupper
har inte ingått i den delen av undersökningen tidigare och jämförelser kan därför inte göras
bakåt i tiden. Det är de yrkesgrupperna där personalförsörjningen är minst svår, men det är
ändå 26 procent som svarar att personalförsörjning gällande behandlingspersonal är svår.

Sida 11 av 36

Figur 4. Bedömning av personalförsörjningen, socialsekreterare, biståndshandläggare,
medarbetare till äldreomsorg samt behandlingspersonal (2020 och 2022)
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Kommentar: Se figur 2 (motsvarande frågeformulering men frågan riktades mot grupperna "socialsekreterare”,
”Biståndshandläggare”, Medarbetare till äldreomsorg” samt ”Behandlingspersonal”). Bas (2022): Samtliga (n=127–129).

Den redan svåra personalförsörjningen i landsbygdskommuner
har förvärrats
Kommuner med mindre tätorter och landsbygdskommuner har sedan tidigare störst svårigheter
med personalförsörjningen inom socialtjänsten. 2020 uppgav 44 procent av respondenterna
från dessa kommuner att de hade svårt med personalförsörjningen generellt inom
socialtjänsten. Nu har den siffran stigit till 69 procent. I en jämförelse med storstäder och
storstadsnära kommuner framkommer att skillnaderna mellan kommungrupperna har blivit
större. Även i storstadskommunerna har personalförsörjning försvårats om än inte i lika hög
grad som i de mindre kommunerna. 28 procent av respondenterna från storstäder/storstadsnära
kommuner och större städer/kommuner nära större stad svarade 2020 att de hade svårt med
personalförsörjningen. 2022 har den siffran ökat till 57 procent. Störst är skillnaden när det
gäller personalförsörjningen av chefer till äldreomsorg och insatser till personer med
funktionsnedsättning. Där uppger 65 procent av respondenterna i landsbygdskommunerna
respektive 24 procent i storstadskommunerna att de har svårigheter.
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Figur 5. Bedömning av personalförsörjningen, personal generellt per kommungrupp (2020 och
2022)
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Kommentar: Se figur 2 för frågeställning och svarsalternativ. Kommungrupperna baseras på SKR:s
kommungruppsindelning4. Bas (2022): Samtliga (n=128).

God prognos gällande tillgång på socionomer
Det är svårare att rekrytera socionomer med erfarenhet än nyexaminerade. Det framgår av
Socialstyrelsens lägesrapport för IFO 2022. Andelen arbetsgivare som svarade att det råder
balans i tillgången på nyutexaminerade med socionomutbildning uppgick till 47 procent under
2021. Tillgången på socionomer med yrkeserfarenhet ser däremot inte lika god ut – andelen
arbetsgivare som under 2021 svarar att det råder brist på yrkeserfarna uppgick till 64 procent.
Andelen handläggare som har socionomutbildning och minst ett års erfarenhet av
barnutredningar har ökat från 78 procent 2020 till 83 procent 2021. Andelen handläggare som
har socionomutbildning och minst tre, respektive mer än fem års erfarenhet är mindre, men har
också ökat under 2021.5 Antalet nyexaminerade socionomer beräknas enligt Socialstyrelsens
lägesrapport bli betydligt större än antalet som lämnar yrkesgruppen och tillgången på utbildade
socionomer väntas öka med cirka 40 procent under prognosperioden fram till 2035. Efterfrågan
beräknas under samma period öka med cirka 30 procent, varav en tredjedel förklaras av ett
ökat behov av arbetskraft inom vård och omsorg. Sammanfattningsvis väntas tillgången alltså
öka något mer än efterfrågan.6
En studie från Örebro universitet visar att det är hög personalrörlighet inom socialtjänsten. Av
den framgår att 71 procent av de deltagande socionomerna hade haft tre eller fler anställningar
från examen och fem år framåt. Orsakerna till att de bytt jobb hade främst med dåliga
arbetsförhållanden att göra så som stress, hög arbetsbelastning och brist på
utvecklingsmöjligheter.7

4

För en mer detaljerad beskrivning av indelningen, se metodavsnittet
Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2022, Socialstyrelsen 2022
6
Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2022, Socialstyrelsen 2022
7
Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar, Bruhn, Baianstovu, Petersén & Johansson,
Örebro universitet 2020
5
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Förutsättningarna är otillräckliga för det meningsfulla arbetet
I mars 2021 släppte Vision en rapport om förutsättningarna i socialt arbete. Den baseras på en
undersökning bland Visions medlemmar inom socialt arbete; socialsekreterare,
biståndshandläggare, kuratorer, behandlingspersonal och fältassistenter.8 Av den framkommer
att en majoritet av de svarande upplever sitt arbete som meningsfullt och många trivs med
arbetsuppgifterna i sig. Men förutsättningarna att göra ett gott arbete är otillräckliga. Var tredje
respondent svarade att verksamhetens resurser inte räcker för att tillgodose individers
lagstadgade rättigheter och två av tre uppger att de har för hög arbetsbelastning vilket är
betydligt högre än snittet för svensk arbetsmarknad som är 47 procent. Andra konsekvenser av
de knappa resurserna är att man upplever stressymptom och att ens kompetens inte kan
användas tillräckligt. Mer än en fjärdedel i den undersökningen överväger att söka annat arbete
med anledning av bristande förutsättningar på den nuvarande arbetsplatsen.

Figur 6. Andelen (procent) som överväger att söka annat arbete
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Överväger du att söka annat arbete?”. Bas: Samtliga (n=1433).
Källa: Vision (2022) Ska vi hålla budget eller följa lagen?

Vision har nyligen även genomfört en omfattande arbetsmiljöundersökning bland många av
våra medlemsgrupper. Av den framkommer att möjlighet att få stöd från närmaste chef brister
inom socialt arbete. Var tredje (34 %) inom socialt arbete (socialsekreterare,
biståndshandläggare, socialpedagoger och behandlingsassistenter) har för det mesta inte eller
aldrig möjlighet att få stöd och uppmuntran från närmaste chef när arbetet känns besvärligt.
Genomsnittet på svensk arbetsmarknad är att var fjärde (27 %) upplever brister i stödet från
närmaste chef, visar Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning från 2019. 9

8
9

Ska vi hålla budget eller följa lagen?, Vision 2022
Se tabellbilagan i Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2019.
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Strategier för att möta kompetensutmaningen
SKR har tagit fram ett antal strategier för att möta kompetensutmaningen. 10 Vision har frågat
socialcheferna i undersökningen om de har möjlighet att arbeta med några av de områden som
SKR:s strategier för att möta kompetensutmaningen omfattar. De områden Vision har frågat
efter är att prioritera arbetsmiljöarbetet, att stödja medarbetarnas utveckling, att stärka
ledarskapet och att utnyttja tekniken smart.

Många socialchefer har inte tillräcklig möjlighet att prioritera
arbetsmiljöarbetet
Var tredje socialchef i undersökningen (32 procent) svarar att de inte har tillräckliga möjligheter
att prioritera arbetsmiljöarbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed underlätta
kompetensförsörjningen. Arbetsmiljöarbetet handlar till exempel om att ha ett aktivt systematiskt
arbetsmiljöarbete, att stötta i att prioritera arbetsuppgifter för att uppnå rimlig arbetsbelastning
för medarbetare och att motverka hot och våld. En analys av resultaten tyder på att
personalförsörjningen är lättare där det finns möjlighet att prioritera arbetsmiljöarbetet. Andra
faktorer kan självklart också påverka personalförsörjningen så en lokal analys behöver göras.

Figur 7. Andelen (procent) som anser att de har tillräckliga möjligheter att prioritera
arbetsmiljöarbetet, brutet på villkor för personalförsörjning (personal generellt)
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Har du tillräckliga möjligheter att arbeta med följande områden för att vara en
attraktiv arbetsgivare och därmed underlätta kompetensförsörjningen?: Prioritera arbetsmiljöarbetet (exempelvis aktivt
systematiskt arbetsmiljöarbete, prioritera arbetsuppgifter för att uppnå rimlig arbetsbelastning, motverka hot och våld).”.
Svarsalternativ för frågan var: ”Ja”, ”Nej”, och ”Kan ej bedöma/vill inte svara” (sista svarsalternativet redovisas ej).
I figuren redovisas totalresultat samt korstabulering med frågan om villkor för personalförsörjningen, personal generellt
(se figur 2). Bas: Samtliga (n=129).

10

www.skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/kompetensforsorjningstrategier/prioriteraa
rbetsmiljoarbetet.49179.html
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Stödet till medarbetares utveckling brister
Var tredje socialchef i undersökningen (33 procent) uppger att de inte har tillräckliga
förutsättningar att ge stöd till medarbetarnas utveckling genom till exempel ökad möjlighet till
kompetensutveckling, mer professionellt handlingsutrymme och inflytande. En analys av
resultaten tyder på att personalförsörjningen är lättare där det finns möjlighet att ge stöd till
medarbetarnas utveckling. Andra faktorer kan självklart också påverka personalförsörjningen så
en lokal analys behöver göras.

Figur 8. Andelen (procent) som anser att de har tillräckliga möjligheter att ge stöd till
medarbetarnas utveckling, brutet på villkor för personalförsörjning (personal generellt)
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Kommentar: Se figur 7 (samma frågeställning men frågan riktades för följande område: ”Stöd till medarbetarnas
utveckling (exempelvis ökad möjlighet till kompetensutveckling, mer professionellt handlingsutrymme och inflytande)”.
Bas: Samtliga (n=129).

Otillräckliga möjligheter att stärka ledarskapet
Det som flest svarar att de inte har tillräckliga möjligheter att göra är att stärka ledarskapet. 41
procent svarar att de inte har tillräckliga möjligheter att stärka ledarskapet för att vara en
attraktiv arbetsgivare. Det kan till exempel handla om att minska antalet medarbetare per chef
och att tillhandhålla kompetensutveckling i ledarskapet. En analys av resultaten tyder på att
personalförsörjningen är lättare där det finns möjlighet att stärka ledarskapet. Andra faktorer
kan självklart också påverka personalförsörjningen så en lokal analys behöver göras.
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Figur 9. Andelen (procent) som anser att de har tillräckliga möjligheter att stärka ledarskapet,
brutet på villkor för personalförsörjning (personal generellt)
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Kommentar: Se figur 7 (samma frågeställning men frågan riktades för följande område: ”Stärka ledarskapet (exempelvis
minska antalet medarbetare per chef, kompetensutveckling i ledarskapet)”. Bas: Samtliga (n=129).

Teknikens potential för att underlätta kompetensförsörjningen
6 av 10 (60 procent) svarar att de har tillräckliga möjligheter att utnyttja tekniken smart för att
vara en attraktiv arbetsgivare och underlätta kompetensförsörjningen. Det kan till exempel
handla om att möjliggöra distansarbete, automatisera arbetsuppgifter med hjälp av AI och att
använda välfärdsteknik inom omsorgen. En analys av resultaten tyder på att
personalförsörjningen är lättare där det finns möjlighet att utnyttja tekniken smart. Andra faktorer
kan självklart också påverka personalförsörjningen så en lokal analys behöver göras.
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Figur 10. Andelen (procent) som anser att de har tillräckliga möjligheter att utnyttja tekniken smart,
brutet på villkor för personalförsörjning (personal generellt)
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Kommentar: Se figur 7 (samma frågeställning men frågan riktades för följande område: ”Utnyttja tekniken smart
(exempelvis möjliggöra distansarbete, automatisera arbetsuppgifter med hjälp av AI, använda välfärdsteknik inom
omsorgen)”. Bas: Samtliga (n=129).

78 procent av socionomerna svarade i en undersökning 2021 av SKR att de är positiva till den
ökade digitaliseringen på arbetsplatsen. Av undersköterskorna i samma undersökning svarade
44 procent att de är positiva till den ökade digitaliseringen på arbetsplatsen. Åtta av tio
socionomer i undersökningen tycker att de digitala verktyg/arbetssätt som införts under
pandemitiden har fungerat bra, medan hälften av undersköterskorna tycker att de har fungerat
bra. En stor majoritet av socionomerna vill att de nya digitala verktygen/arbetssätten ska vara
kvar medan mindre än hälften av undersköterskorna vill det. Det framkommer av SKR:s
undersökning att det finns behov av kompetensutveckling för att klara arbetsuppgifter som
kräver digital kompetens. De främsta vinster som lyfts är bättre möjligheter att kommunicera
med brukare/klienter, kollegor och chefer samt förbättring av administrativa rutiner. 11

11

Digitalisering i välfärden Medarbetarnas attityder och erfarenheter, Sveriges Kommuner och Regioner 2022
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Citat från undersökningen, svar på frågan: ”Vad saknar du för att vara en attraktiv arbetsgivare
och därmed underlätta kompetensförsörjningen?”

”Saknar förståelsen för socialtjänstens komplexa problematik på
kommunfullmäktige- och kommunstyrelsenivå (det är dom som tilldelar medel till
socialnämnden). Förståelsen att vi arbetar
utifrån individens behov, vilket sällan
stämmer överens med tilldelad budget.”
– Socialchef, mindre kommun

”Svaret är komplext. Det första som
måste till är en chefsutbildning inom
omsorgen som motsvarar rektorsutbildningen.
Det andra är att anpassa antalet medarbetare
för varje chef. Idag har allt för många för stora
arbetsgrupper. Det tredje är att digitalisera
mera med stöd av AI. Till det krävs
resurser som idag fattas.”
– Socialchef, mindre kommun

Bristen på medarbetare kräver strategiska åtgärder
SKR lyfter i sin senaste ekonomirapport att bristen på arbetskraft är den största utmaningen för
kommuner och regioner.12 Bristen på arbetskraft beror främst på den demografiska
utvecklingen, men enligt SKR även på svårigheten att hitta personal med rätt utbildning och
kompetens. Den bilden delas av höga chefer inom kommuner och regioner. I Visions
undersökning om ”Välfärdens utmaningar” svarar nästan hälften (47 procent) att rekrytering och
kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för kommunen eller regionen. Var fjärde
svarar att få resurserna att räcka är en av de största utmaningarna och endast 3 av 10 svarar
att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att både klara verksamhetens kvalitetskrav
och ha en god arbetsmiljö för medarbetarna.13

12
13

Ekonomirapporten maj 2022, Sveriges Kommuner och Regioner 2022
Välfärdens utmaningar, Vision 2022
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SKR lyfter i sin rapport bland annat att kommuner och regioner behöver stärka arbetsmiljön och
använda digital teknik för att frigöra tid för medarbetarna. Cheferna i Visions undersökning
”Välfärdens utmaningar” pekar på att ett mer relevant utbildningsutbud på högskolor och
universitet, förbättrade arbetsvillkor och att öka medarbetarnas välmående är viktiga åtgärder
för att underlätta kompetensförsörjningen och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.
Myndigheten för vård och omsorgsanalys konstaterar i rapporten ”Social kompetens” att
kommunerna behöver arbeta strategiskt för att rekrytera och behålla medarbetare och införa
effektivare arbetssätt för att använda handläggarnas kompetens på bästa sätt för att klara
kompetensförsörjningen. Myndigheten har tagit fram rekommendationer till regeringen,
myndigheter och kommunerna.14

Vision tycker
På grund av bland annat den demografiska utvecklingen ökar konkurrensen om arbetskraften.
Kommuner i glesbygd har allra svårast att attrahera och behålla medarbetare med rätt
kompetens. Strävan mot en jämlik välfärd blir därmed allt svårare att uppfylla. När konkurrensen
om medarbetare ökar måste välfärdssektorn vässa sig för att vara en attraktiv sektor att arbeta
inom. Till exempel socionomer har en bred arbetsmarknad utöver socialtjänsten och
konkurrensen om dem är hård. Då duger det inte att 67 procent av socialsekreterarna i Visions
arbetsmiljöundersökning uppger att de har alldeles för mycket att göra på jobbet. Att hälften av
socialsekreterarna i arbetsmiljöundersökningen känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats och
55 procent inte kan koppla av tankarna på arbetet under fritiden är också allvarliga signaler som
arbetsgivarna behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med. Arbetsvillkor, arbetsmiljö och
utvecklingsmöjligheter behöver vara i topp för att attrahera så många medarbetare som möjligt
till just socialtjänsten.
Organisationsforskning från bland annat Chalmers tekniska högskola visar att motiverade
medarbetare och en ledning som främjar det är de viktigaste faktorerna bakom framgångsrika
organisationer i såväl offentlig sektor som i näringslivet.15
Staten behöver ta ett större ansvar för välfärdens finansiering, inte minst med hänsyn till
glesbygdskommuners förutsättningar, så att målet om en jämlik välfärd kan nås. Kommunernas
olika kapacitet ska inte leda till att utvecklingen och kvaliteten släpar efter i vissa delar i landet.
För att använda medarbetares kompetens på bästa sätt behöver tekniska lösningar utvecklas.
Det kan handla om att automatisera administrativa arbetsuppgifter eller att digitala system är
kompatibla så uppgifter inte behöver registreras flera gånger. Det kan också innebära att
använda välfärdsteknik för arbetsuppgifter som inte behöver utföras av en människa.
Socionomer är generellt positiva till digitala verktyg och arbetssätt och deras delaktighet i
utformandet av tekniska arbetsredskap är viktig för att nyttan av dem ska bli optimal. Alltför
många kommuner saknar både tillräcklig kapacitet och kompetens för att ro i land de stora
digitaliseringsbehoven. Den utvecklingen behöver statligt stöd och nationell samordning för att
använda utvecklingsresurser väl.
Kommuner behöver budgetera verksamheterna utifrån deras uppdrag så att god kvalitet och
arbetsmiljö säkras. Kommunerna behöver också öka sin samverkan och nyttja teknikens

14

Social kompetens Om kompetensförsörjning av handläggare i socialtjänsten; Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys 2019
15
Sveriges bästa verksamheter, Henrik Eriksson, Förbättringsakademin 2019
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potential bättre. Möjlighet till distansarbete är ett sätt att utvidga det geografiska
rekryteringsområdet och vara en attraktiv arbetsgivare.
Chefers förutsättningar att leda är viktiga för medarbetarnas arbetsmiljö. Inom den
kvinnodominerade välfärdsverksamheten har chefer ofta betydligt sämre förutsättningar än
inom andra sektorer. I kvinnodominerad verksamhet är det inte ovanligt att chefer har ansvar för
och ska ge stöd till upp till 50 medarbetare. Bland annat antal medarbetare per chef har stor
betydelse för chefernas möjlighet att vara närvarande och stödjande, vilket påverkar
medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö.16
De socialchefer som i den här undersökningen svarar att de har möjlighet att prioritera
medarbetares arbetsmiljö och utveckling, att stärka ledarskapet och använda teknikens
potential har också lättare med kompetensförsörjningen. Det ger till viss del svar på vad som
behöver göras för att underlätta välfärdens kompetensförsörjning och därmed bidra till högre
kvalitet i verksamheten. Det handlar om att skapa förutsättningar för chefer att prioritera chefers
möjligheter att prioritera medarbetares arbetsmiljö och utveckling, stärka ledarskapet och
använda teknikens potential, i enlighet med några av de strategier SKR har definierat för att
möta kompetensutmaningen.
Vision anser att arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för arbetsmiljön enligt de skyldigheter
som åligger dem. Arbetsmarknadens parter har inom ramen för organisationen Suntarbetsliv
gemensamt tagit fram stödmaterial för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för friska
arbetsplatser. Vision anser att det ska användas på alla arbetsplatser inom socialt arbete. En
god arbetsmiljö är avgörande för kompetensförsörjningen inom välfärden. Nu krävs politikernas
handlingskraft och mod att prioritera för att på allvar göra vad som krävs för att göra
socialtjänsten attraktiv för medarbetare.

Vision vill
► Att regering och riksdag säkerställer en långsiktig finansiering av socialtjänsten så den kan
leva upp till lagstiftad ambitionsnivå och vara likvärdig i hela landet.
► Att kommunpolitiker resurssätter socialtjänsten utifrån dess uppdrag och kommuninvånarnas
behov.
► Att alla arbetsgivare har ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och gör en plan tillsammans
med de fackliga organisationerna för att säkerställa en hälsosam arbetsbelastning för
medarbetare inom socialt arbete.
► Att arbetsgivare säkerställer att chefer har bra förutsättningar i form av ett rimligt antal
medarbetare, kompetensutveckling i ledarskapet och stöd från HR, administration och IT.
► Att det införs sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer föreskrifterna om
organisatorisk och social arbetsmiljö.
► Att det införs en skyldighet för kommuner och regioner att regelbundet göra undersökningar
av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och att stressrelaterade faktorer redovisas
öppet på ett jämförbart sätt.
► Att arbetsgivare utformar strategiska och långsiktiga planer för kompetensförsörjningen där
framtida behov analyseras och används som utgångspunkt för medarbetarnas
kompetensutveckling.
► Att staten tar ett större ansvar för digitaliseringen av verksamheter inom välfärden.
► Att medarbetare som önskar och kan ska få arbeta på distans.

16

Förutsättningar och stöd för första linjens chefer. Socialstyrelsen 2021
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Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet får stå tillbaka
Kostnaderna för socialtjänstens insatser för barn och unga har enligt Socialstyrelsens
lägesrapport för individ- och familjeomsorgen 2022 ökat med 2,3 miljarder kronor, motsvarande
10,3 procent, från 2016 till 2020. För att kostnaderna ska vara jämförbara mellan åren är de
fastprisberäknade till 2020 års priser.17 Befolkningen i åldersgruppen 0–19 år har enligt SCB:s
befolkningsstatistik ökat med 5,4 procent. 18 Det lades alltså mer pengar per barn och ungdom
för socialtjänstens insatser år 2020 än 2016. Vid en jämförelse mellan kostnadsökningen för
placeringar respektive öppna insatser i relation med befolkningsökningen för barn och unga
framkommer att kostnaderna utslaget per person för placeringar har ökat medan kostnaderna
utslaget per person för öppna insatser har minskat något. Orsakerna till det borde analyseras.
Att det förebyggande arbetet ofta står tillbaka kan bero på att det inte finns ett utryckt krav i
socialtjänstlagen att arbeta förebyggande.
Det saknas dock nationell statistik som visar hur mycket resurser som läggs på förebyggande
arbete specifikt. Vision gör därför, i brist på den statistiken, en jämförelse mellan hur mycket
resurser per person i åldersgruppen 0–19 år som läggs på öppna insatser (som enligt
Kunskapsguiden till exempel kan vara föräldrastöd, familjesamtal, stödsamtal för barn och
unga, strukturerad öppenvårdsverksamhet riktade till särskilda målgrupper eller
öppenvårdsbehandling för ungdomar med missbruksproblematik 19) och hur mycket resurser per
person i åldersgruppen 0–19 år som läggs på placeringar som sker vid hem för vård eller
boende, stödboende eller familjehem.

17
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SCB:s befolkningsstatistik
19
www.kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/barn-och-unga/handlaggning-och-dokumentation-med-barnet-icentrum/oppna-insatser--planera-genomfora-folja-upp/
18
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Figur 11. Förändring av kostnader för olika typer av insatser, totalt samt utslaget per person
(åldersgruppen 0–19 år)
2016
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2019

2020

Förändring
2016–2020
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2 379 242
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2968

2949
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2899

-69
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Källa: Personstatistiken är hämtad från SCB och kostnadsuppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens lägesrapport för
individ- och familjeomsorg 2022. Egen bearbetning.

Av Socialstyrelsens lägesrapport framgår även skillnader mellan olika kommungrupper gällande
kostnaderna för socialtjänstens insatser för barn och unga. Kostnaderna är högre i
kommungruppen Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner än de är i kommungruppen
Storstäder och storstadsnära kommuner. Sedan 2016 har skillnaden i kostnad per invånare
mellan dessa två kommungrupper ökat. Om orsaken till det är att verksamhet generellt är dyrare
att bedriva i mindre kommuner eller om det är större sociala behov där är värt att studera
närmare.20

Det förebyggande arbetet behöver utökas
I Visions Socialchefsrapport från 2020 svarade 6 av 10 socialchefer att det inom rådande
budgetramar var svårt att arbeta uppsökande och förebyggande. Socialcheferna visar i årets
undersökning en relativt stor enighet kring att det förebyggande arbetet behöver utökas i
samtliga verksamhetsområden, vilket framgår av figur 12 nedan. Mest angeläget svarar de att
det är att utöka det förebyggande arbetet inom barn- och unga följt av våld i nära relation och
missbruk och beroende.

20
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Figur 12. Angelägenheten att utöka det förebyggande arbetet inom olika områden
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Hur angeläget ser du att det är att inom dessa områden utöka det förebyggande
arbetet?”. Bas: Samtliga (n=128–133).

Bilden förstärks av svaren från Visions medlemmar inom socialt arbete i en tidigare
undersökning. Där svarade var tredje att verksamhetens resurser inte räcker för att tillgodose
individers rättigheter. Nästan 7 av 10 av dessa svarade att verksamheten inte kan arbeta
förebyggande och uppsökande i den omfattning det finns behov av.21

Många positiva effekter av att förstärka det förebyggande arbetet
När socialcheferna i undersökningen rangordnar vilka positiva effekter ett förstärkt
förebyggande arbete skulle få, framgår att den största positiva effekten skulle bli att sociala
problem skulle motverkas innan de blivit för stora. Andra positiva effekter med starkt stöd av
socialcheferna är att samhällets ekonomiska resurser skulle användas bättre, att individers
livskvalitet skulle förbättras och att människors tillit till socialtjänstens skulle förbättras.
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Figur 13. Positiva effekter av förstärkt förebyggande arbete (flervalsfråga)
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Vilka positiva effekter ser du främst att ett förstärkt förebyggande arbete skulle
medföra? Ange maximalt tre”. Bas: Samtliga (n=136).

När respondenterna svarar på frågan vilka negativa effekter de ser av att socialtjänsten inte
arbetar förebyggande i större utsträckning ser vi samma mönster som i svaren på frågan ovan.
Den största negativa effekt de ser är att socialtjänsten kommer in för sent när problem vuxit sig
stora, att samhällets ekonomiska resurser inte används ansvarsfullt, att individens livskvalitet
påverkas negativt och att människors tillit till socialtjänsten påverkas negativt.

Figur 14. Negativa effekter av att förebyggande arbete inte sker i större omfattning (flervalsfråga)
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Vilka negativa effekter ser du av att socialtjänsten inte arbetar förebyggande i större
omfattning? Ange maximalt tre”. Bas: Samtliga (n=135).
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Långsiktiga statliga satsningar behövs
Socialchefernas bild av positiva effekter av ett förstärkt förebyggande arbete underbyggs av en
redovisning av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att fördela statsbidrag till sociala insatser för
barn och unga i utsatta områden. I den redovisningen uppger 3 av 4 deltagande kommuner att
förstärkningen har bidragit till att minska risken att barn och unga dras in i eller på annat sätt
drabbas av kriminalitet i berörda områden. Medlen har till exempel använts för att förstärka den
uppsökande- och relationsskapande verksamheten, strukturerad samverkan mellan olika
aktörer kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i kriminalitet, insatser för att
förebygga misslyckanden i skolan, insatser för en meningsfull fritid och möjlighet till
sysselsättning samt stärkt föräldraskapsstöd. I kommentarerna framgår att kommunerna
generellt är positiva till det statliga bidraget som de anser är ett viktigt tillskott för att ytterligare
utveckla och förstärka den verksamhet som de redan bedriver inom det brottsförebyggande
arbetet. Kritiska kommentarer till satsningen handlar till övervägande del om dess ettåriga
konstruktion, dvs. att medlen rekvireras, beslutas, fördelas och återrapporteras årligen samtidigt
som syftet är att uppnå långsiktiga effekter som sannolikt tar flera år att uppnå/mäta. Flertalet
kommuner efterfrågar därför framförhållning och flerårig bidragsgivning (längre än tre år) för att
syftet med satsningen ska få bättre genomslagskraft och varaktiga resultat.22

Det förebyggande arbetet behöver finansieras och prioriteras
Att det statliga stödet är viktigt för det förebyggande arbetet framkommer även när vi i
undersökningen frågade socialcheferna vilka faktorer de ser som viktigast för att det sociala
förebyggande arbetet ska stärkas. Socialcheferna anger större statlig finansiering och högre
prioritet från kommunpolitiker som de viktigaste faktorerna. Socialcheferna vill också se
lättnader i regelverket kring utredning och handläggning och att insatser ska kunna ges utan
utredning och behovsbedömning. Nästan var tredje respondent svarar att tydligare lagkrav är
en av de tre viktigaste faktorerna för att det sociala förebyggande arbetet ska stärkas.
Figur 15. Viktigaste faktorerna för att det sociala förebyggande arbetet ska stärkas (flervalsfråga)
Större statlig finansiering av det förebyggande arbetet

53%

Att det förebyggande arbetet prioriteras högre av
kommunpolitiker

46%

Kommunledningen ser det som ett gemensamt ansvar

37%

Att insatser kan ges utan utredning och
behovsbedömning
Lättnader i regelverket kring utredning och
handläggning
Tydligare lagstiftade krav att socialtjänsten ska arbeta
förebyggande

34%
31%
31%

Bättre samverkan inom kommunen

19%

Bättre extern samverkan

17%

Ökat kunskapsstöd

8%

Annat

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kommentar: Frågeställningen var: ”Vilka faktorer ser du som viktigast för att det sociala förebyggande arbetet ska
stärkas? Ange maximalt tre”. Bas: Samtliga (n=134).
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Kommunernas helhetsansvar behöver förbättras
En annan faktor som socialcheferna rankar som viktig är att kommunledningen ser det
förebyggande arbetet som ett gemensamt ansvar. Av figur 16 framgår dock att ungefär en
tredjedel inte anser att kommunen ledningsgrupp tog ett tillräckligt stort gemensamt ansvar.
Svaren på frågan är inte specificerat just kring gemensamt ansvar för det förebyggande arbetet,
men det ger en bild av hur socialcheferna anser att kommunens olika förvaltningar gemensamt
tar sig an frågor man har att hantera. Ungefär en tredjedel av respondenterna (32 procent)
anser att ledningsgruppen inte tillräckligt tar gemensamt ansvar för helheten.
Om kommunerna ska klara kommande samhällsutmaningar behövs mer av samarbete och
samverkan över organisationsgränser. En grundförutsättning för det är att den interna
samverkan fungerar. Murar mellan olika verksamheter riskerar att göra det svårt att koordinera
insatser. Därför är det viktigt att organisera, styra och leda så att samarbete kan utvecklas. 23

Figur 16. Andelen (procent) som anser att ledningsgruppen tar ett gemensamt ansvar för helheten
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Kommentar: Frågeställningen var: ”I vilken mån anser du att ni i kommunens ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar
för helheten?”. Bas: Samtliga (n=137).

Socialcheferna i Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner svarar i undersökningen i
högre grad att de inte upplever att kommunens ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar för
helheten.
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Figur 17. Andelen (procent) som anser att ledningsgruppen tar ett gemensamt ansvar för helheten,
per kommungrupp
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Kommentar: Frågeställningen var: ”I vilken mån anser du att ni i kommunens ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar
för helheten?”. Bas: Samtliga (n=137).

Samverkan fungerar bäst med skola och polis
I undersökningen ställs frågan till socialcheferna hur de upplever samverkan i det förebyggande
arbetet med olika aktörer. Bäst tycker de samverkan fungerar med skolan (87 procent svarar
ganska bra eller mycket bra) följt av polis (85 procent svarar ganska bra eller mycket bra).
Samverkan med hälso- och sjukvården får betydligt sämre omdöme (60 procent svarar ganska
bra eller mycket bra), liksom samverkan med civilsamhället (64 procent svarar ganska bra eller
mycket bra).
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Figur 18. Andelen (procent) som bedömer samverkan i det förebyggande arbetet fungerar
bra/dåligt med olika aktörer
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Kommentar: Frågeställningen var: ”Generellt sett, hur väl bedömer du att samverkan i det förebyggande arbetet
fungerar med?: Skola, Polis, Hälso- och sjukvård samt Civilsamhället.”. Svarsalternativen ”mycket bra” och ”ganska bra”
har klumpats ihop, liksom ”mycket dåligt” och ”ganska dåligt”. Att det totala värdet för ”polis” överstiger 100 beror på
avrundning av decimaler. Bas: Samtliga (n=137).

Socialchefernas förslag för bättre förebyggande samverkan
Socialcheferna har en rad förslag på hur samverkan med de olika aktörerna skulle kunna
förbättras. Samverkan med skolan tycker man skulle förbättras genom mer formella
samarbeten, gemensamma strategier med tydliga mål och förändrad lagstiftning gällande
framför allt sekretessen. Förbättringar som lyfts för samverkan med polisen är att
verksamheterna är mer tillgängliga för varandra, tydliga kontaktvägar och ökat förtroende och
tillit till varandra.
Allra flest är förslagen om hur samverkan med hälso- och sjukvården kan förbättras. Här följer
några exempel: Gemensamt uppdrag att arbeta parallellt och gemensamt med både tidiga och
mer komplexa insatser, samverkan på mer lika villkor – regionen kan avgränsa och säga nej på
ett sätt kommunerna inte kan utifrån det yttersta ansvaret, att kommuner går ihop mer i
samverkan med regionen så det inte blir den lilla kommunen mot den stora regionen och att de
samverkansöverenskommelser som görs i enlighet med lagstiftningen följs i praktiken. När det
gäller samverkan med hälso- och sjukvården syns ett mönster i att socialchefer från mindre
kommuner i glesbygd pekar till synes mer på att regionen "skjuter över/övervältrar" arbete och
kostnader på kommunen, att kommunen måste anpassa sig efter regionen. Det kan tolkas som
att förutsättningarna för samverkan inte är likvärdiga mellan den lilla kommunen och den större
regionen. För socialcheferna tillhörande storstäder och storstadsnära kommuner ligger
tyngdpunkten på att få till bättre samverkan genom formella avtal och tydliga
samarbetsstrukturer (dvs. mer fråga om form för samarbete än förhållandet mellan de olika
parterna). För att samverkan ska fungera bättre med civilsamhället pekar socialcheferna bland
annat på att det behövs mer resurser och tid från kommunens sida, att civilsamhället behöver
ses mer som en resurs och bjudas in till samarbete och att förväntningarna behöver klargöras
genom att kommunen blir tydligare med när kommunens uppdrag tar slut och att civilsamhället
är en viktig aktör att ta vid där.
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Citat från undersökningen, svar på fråga om vilka positiva lärdomar socialcheferna dragit
av tidigare krishantering:

"Vi behöver polisen
mer tillgänglig i kommunen.
Tydliga kontaktvägar och
snabbare hjälp/stöd i
hotfulla situationer."
– Socialchef,
mindre kommun

”Uppdraget för alla inom
kommunen måste se barnens
behov och utgå därifrån. Det är allas
ansvar att det blir bra men vi har olika
professioner som kan samarbeta.
Kan vi hjälpas åt når vi längre.”
– Socialchef, mindre kommun

”Tydliga strukturer och
mandat krävs. Vi behöver också
definiera vad vi ska åstadkomma
tillsammans." – Socialchef från
storstadskommun om samverkan
med hälso- och sjukvården
"Framgångsfaktorn
(i samverkan med civilsamhället)
är uthållighet, transparens och
dialog. Kommunerna måste bli
mycket bättre på att ta tillvara
den kraft och förändringsvilja
som finns i de socioekonomiskt
utsatta områdena."
– Socialchef,
större kommun
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Vision tycker
I den politiska debatten finns en relativt stor samstämmighet kring att det förebyggande arbetet
är viktigt, inte minst för att förebygga kriminalitet och ogynnsam utveckling hos barn. Även
samordnade insatser i hemmet kan för äldre personer förebygga behov av att flytta till särskilt
boende. Socialcheferna i undersökningen och Visions medlemmar vittnar dock om en verklighet
där det förebyggande arbetet ofta prioriteras ned till förmån för de lagstiftade mer reaktiva
sociala insatserna. Regering och riksdag lägger fler förslag gällande reaktiva insatser som
utökade möjlighet till tvångsåtgärder, hårdare straff och så vidare men vi ser inte samma
politiska handlingskraft när det gäller det eftersatta förebyggande arbetet. Lagstiftningen styr
ofta vilka prioriteringar som görs och eftersom det inte finns lagkrav på det förebyggande
arbetet prioriteras det inte tillräckligt av kommunpolitiker.
För att socialtjänsten tillsammans med andra aktörer ska kunna förbygga sociala problem på ett
tidigt stadium behövs en perspektivförflyttning och förändrade arbetssätt. Det behöver finnas
kapacitet både att agera i komplicerade situationer där problematiken är komplex och att ge
stöd i ett tidigt skede så att sociala problem inte uppstår. Socialtjänsten behöver göra en
förflyttning till att bli en social tjänst dit personer vänder sig för att få hjälp och stöd. På så sätt
kan sociala problem minskas på individ- och samhällsnivå och resurser i form av pengar och
kompetens användas bättre. Många kommuner har inte kapacitet att göra denna omställning
själva och därför behöver staten bidra med resurser både för omställningsarbetet och för det
långsiktiga förebyggande arbetet i likhet med de satsningar som görs på God och nära vård.24
Att socialcheferna rankar kommunledningens gemensamma ansvar för det förebyggande
arbetet som en viktig faktor samtidigt som en stor andel inte anser att kommunens
ledningsgrupp tar ett tillräckligt stort gemensamt ansvar för helheten är bekymmersamt.
Missnöjet kring helhetsansvaret är dessutom större i mindre kommuner där det organisatoriskt
kunde vara lättare att se helheten än i större kommuner. Vision vill se ett utökat
helhetsperspektiv kring det förebyggande arbetet, både inom kommunerna och med andra
samarbetspartners.

Vision vill
► Att det införs ett lagkrav på socialtjänstens förebyggande arbete och att staten bidrar med
långsiktig finansiering och omställningsstöd.
► Att kommun- och regionpolitiker utifrån invånarnas behov avsätter tillräckliga resurser för det
förebyggande arbetet och arbetar strukturerat utifrån ett helhetsperspektiv över
verksamhetsgränser.
► Att kunskapsstödet och utbildningsinsatserna för det förebyggande arbetet stärks i syfte att
uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst.
► Att kommunledningen lägger mer fokus på samarbete över interna organisationsgränser så
att ett bättre helhetsansvar främjas.
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Krishantering
Exempel på omfattande krissituationer där många kommuners socialtjänst varit involverade på
senare år är flyktingkrisen 2015, värmeböljan 2018 och nu senast Coronapandemin.
Erfarenheterna från dessa situationer visar att socialt utsatta, funktionshindrade och äldre
riskerar att drabbas hårdare än övriga i samhället, vilket socialtjänsten till stor del förväntas
hantera.

Långt ifrån alla kommuner har rutiner för krisberedskap
En genomgång av Socialstyrelsens Öppna jämförelser av Krisberedskap inom socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård visar att långt ifrån alla kommuner har beslutade planer och
rutiner för krisberedskap. Som framgår i figuren nedan är bilden blandad.
Kommunerna är skyldiga att ha en plan för hur en krissituation, eller en så kallad extraordinär
händelse i fredstid ska hanteras. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av den
verksamhet som bör fungera även i kris. Det betyder att alla kommuner ska planera och öva för
hur de ska hantera situationer såsom värmeböljor, större elavbrott och IT-haverier. Dessutom
ska personal få den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna utföra sina
arbetsuppgifter.25

Figur 19. Andel (procent) av kommunerna som har planer/rutiner för krisberedskap
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Kommentar: Figuren visar utveckling över tid av ett sammanvägt riksgenomsnitt26 för de indikatorer som analyserats.
Sammanvägningen bygger på underindikatorernas värde som finns för varje indikator. 27 Data för 2018 års resultat
avseende indikatorn ”Krisberedskap ingår vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper” saknas, varför linjen är
streckad för mätpunkten. Data för ”Kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper” finns enbart för en begränsad tidsperiod
då indikatorn började mätas 2019. Indikatorn är inte heller med i 2022 års Öppna jämförelser.
Källa: Socialstyrelsens Öppna jämförelser av Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, 2016–
2022. Egen bearbetning.

25

Se lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
26
Jfr Riksrevisionens granskning Öppna jämförelser i socialtjänsten – begränsat bidrag till god kvalitet (RiR 2021:17)
som också använder sig av riksgenomsnitt för indikatorer för att visa utveckling över tid.
27
De så kallade underindikatorerna bygger på de olika typer av boendeformer som finns för de sårbara grupperna. För
närmare beskrivning av indikatorerna, se Socialstyrelsens Öppna jämförelser för området Krisberedskap inom
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.
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Den på ledningsnivå beslutade plan som högst andel kommuner har är beredskapsplan för
höga temperaturer. Utvecklingen över tid har varit positiv där andelen kommuner med
beredskapsplan har ökat från 39 procent (2016) till 75 procent (2022). Andelen kommuner som
har en rutin om att krisberedskapen ska ingå vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara
grupper har varierat mellan 29 och 38 procent, där utvecklingen de senaste fyra åren (2019–
2022) har varit negativ. Andelen kommuner som har en beslutad evakueringsplan av särskilt
sårbara grupper har legat inom intervallet mellan ca 40–50 procent. Noterbart är förändringen
från 2021 till 2022 där andelen har minskat med närmare 10 procentenheter (från 49 till 40
procent). Andelen kommuner som har kontinuitetsplaner för särskilt sårbara grupper har ökat
från 29 till 44 procent under perioden 2019–2021.

Positiva lärdomar från tidigare krishantering
Vision har frågat landets socialchefer om positiva lärdomar från tidigare krishantering. I
fritextsvaren hittar vi tre framträdande teman och analysen visar att erfarenheterna tycks vara
ungefär desamma oavsett typ av kommun.

Tre framträdande teman
► Medarbetarnas engagemang och omställningsförmåga är en framgångsfaktor.
► Samverkan/samarbete är viktigt och kan fungera när det verkligen behövs.
► Det gäller att kunna prioritera.
Exempel på citat utifrån temat att Medarbetarnas engagemang och omställningsförmåga är en
framgångsfaktor:

”Medarbetarna är
beredda att kavla upp
armarna och vara lojala
när det gäller.”

”Personalens lojalitet,
kreativitet och hjälpsamhet
har imponerat.”

Exempel på citat utifrån temat att samverkan/samarbete är viktigt och kan fungera när det
verkligen behövs:

”I kris fungerar samverkan
bra utan att dra ansvarsgränser, fokus på uppgift
istället för att dra gränser.”

”Vi kan samverka
när vi är tvungna.”
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Exempel på citat utifrån temat att det gäller att kunna prioritera:

”Personalens lojalitet,
kreativitet och hjälpsamhet
har imponerat”

”Medarbetarna är
beredda att kavla upp
armarna och vara lojala
när det gäller”

Vision tycker
När kriser uppstår krävs det ofta förmåga att samarbeta och samverka över
organisationsgränser. Om det fungerar får inte vara beroende av tillfälligheter, exempelvis att
någon råkar känna någon privat. Mycket behöver vara genomtänkt i förväg. Planer som
kommunerna är skyldiga att ha kräver tid och kompetens. Därför är det viktigt att organisera,
styra och leda så att detta kan komma plats och att samarbete kan utvecklas. Det behövs
tillräckliga ledningsstrukturer så att prioriteringar kan göras på ett snabbt och samtidigt
genomtänkt sätt.

Vision vill
► Att berörda myndigheter bistår kommunerna med kompetens och när det behövs även
utbildningsinsatser. Ingen kommun ska behöva stå utan krisplaner de är ålagda att ha.
► Att kommunledningar genomlyser och säkerställer att samarbete och samverkan över
organisationsgränser fungerar.
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Metod
Undersökningen som rapporten huvudsakligen baseras på genomfördes via en webbaserad
enkät under perioden 13 april till 9 juni 2022. Enkäten skickades till socialchefer (eller
motsvarande) i landets samtliga 290 kommuner och genererade svar (helt eller delvis) från 142
kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent. Vissa kommuner har stadsdelar eller har
delat upp sin sociala verksamhet, till exempel mellan individ- och familjeomsorg och
äldreomsorg. I de fallen sändes enkäten till de respektive högsta tjänstepersonerna.
Litteratur i form av för ämnet relevanta rapporter och statistik från statliga myndigheter, Sveriges
Kommuner och Regioner och forskare har gåtts igenom i arbetet med att sätta undersökningens
resultat i ett sammanhang kring resurser, kvalitet och utveckling inom socialt arbete.
Även resultat från andra undersökningar genomförda av Vision som har relevans för
socialtjänstens förutsättningar har i viss mån tagits med i rapporten.
Vissa resultat redovisas uppdelat på SKR:s kommungruppsindelning 28:
A. Storstäder och storstadsnära kommuner
B. Större städer och kommuner nära större stad
C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner

28

https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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Pressekreterare
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070-655 5048

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i
kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med
siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra medlemmar finns inom tusentals
olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk
organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO.

