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Stärk socialtjänsten så att den kan
leva upp till människors lagstiftade
rättigheter
Socialtjänsten utgör en grundpelare i välfärdssamhället. Inom socialtjänsten
bedrivs äldreomsorg, där ges insatser till personer med funktionsnedsättning och
barns behov av stöd och skydd utreds och tillgodoses. Socialtjänsten utgör också
det yttersta ekonomiska skyddsnätet och ger tillsammans med hälso- och
sjukvården behandling vid missbruksproblematik. Förändringar i samhället leder
till att behoven av socialtjänstens insatser förändras och verksamheten är under
ständig kunskapsutveckling.
I årets socialchefsundersökning har vi bland annat ställt frågor om det ekonomiska
läget och hur det påverkar verksamheten och dess kvalitet. Av svaren framgår
tydligt att det råder obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten.
Socialtjänstens resurser räcker ofta helt enkelt inte till för att uppfylla de krav som
finns på verksamheten och för att tillgodose de lagstiftade rättigheter människor
har av stöd och hjälp. Det drabbar de som i olika skeden i livet behöver
socialtjänstens insatser och det bidrar till en mycket ansträngd situation för
medarbetare i socialtjänsten och verksamheternas chefer.
Nästan hälften av socialcheferna svarar i vår undersökning att det är svårt att inom
befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. Och en
tredjedel svarar att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de
krav lagen ställer. De verksamhetsområden de anser påverkas särskilt negativt av
de ekonomiska förutsättningarna är sociala barn- och ungdomsvården och
äldreomsorgen. Svårigheterna är större i kommunerna som inte ligger i
storstadslänen. Vision tror därför inte att enbart mer resurser kommer att vara
tillräckligt för att skapa en jämlik socialtjänst i hela landet. Vi behöver även
förändra ansvarsfördelningen och diskutera frågan om
kommunsammanläggningar.
Politiker i regeringen och i kommunerna har ansvaret att se till att det finns
resurser på kort och lång sikt för att leva upp till lagens rättigheter, jämlikt i hela
landet. Alternativet är att vara tydliga nog att sänka ambitionerna i lagstiftningen
men det är ett betydligt sämre alternativ för barnen, de äldre och för hela
samhället.
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Regeringen har nyligen tagit emot betänkandet från utredningen Framtidens
socialtjänst. Med betänkandet som grund, men med mer kraftfulla förändringar än
vad utredningen föreslår, finns nu goda möjligheter för landets politiker att stärka
socialtjänsten så att den blir likvärdig, jämlik och motverkar social problematik.
Men då måste socialtjänsten få resurser som motsvarar de krav som ställs på
verksamheten. Socialtjänstlagen må vara hur bra som helt, men om inte
socialtjänstens chefer och medarbetare har förutsättningar att leva upp till
lagstiftningen riskerar tilltron till välfärdssamhället att urholkas.

Veronica Magnusson,
förbundsordförande Vision
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Sammanfattning
Socialchefens situation
Många socialchefer är tämligen nya på jobbet. Sex av tio, 61 procent, har haft
sin nuvarande tjänst mellan noll och tre år. Mycket tyder på fortsatt hög
omsättning då tre av tio (30 procent) svarar att de överväger att lämna sitt
uppdrag.
Under de senaste tolv månaderna har tre av tio (30 procent) upplevt näthat,
kränkningar eller personangrepp i sin roll som tjänsteperson. Det är också en
av sju (14 procent) som upplevt muntliga eller skriftliga hot till sig själv
personligen. En av tjugo (sex procent) har upplevt någon annan form av
kränkning.

Ekonomisk situation och konsekvenser
Socialcheferna upplever stora svårigheter att klara uppdraget inom givna
budgetramar. Fyra av tio (42 procent) har svårt att ge de insatser som individen
har rätt till och behov av. Tre av tio (28 procent) har svårt att göra bedömningar
och utredningar enligt de krav lagen ställer. Allra svårast är det att arbeta
uppsökande och förebyggande, något som 59 procent av de tillfrågade
socialcheferna uppger. Än mer restriktiva bedömningar planeras som en
budgethållande åtgärd.
Svårigheterna är större i kommuner utanför storstadslänen.
Runt 80 procent av socialcheferna har under detta år vidtagit åtgärder för att
hålla verksamheten inom givna budgetramar, och lika många planerar att vidta
budgethållande åtgärder detta år.
Mer än var tredje socialchef pekar ut sociala barn- och ungdomsvården och
äldreomsorgen som särskilt negativt påverkade av de ekonomiska
förutsättningarna.

Personalförsörjning
Drygt en av tre (35 procent) socialchefer uppger att det generellt är svårt med
personalförsörjningen. Även om det innebär en liten förbättring för andra året i
rad är det fortfarande en allvarlig problematik för många. Det framkommer
även att kommuner utanför storstadsregionerna har det något svårare med
personalförsörjningen.
Personalförsörjningen är allra svårast när det gäller chefer och socialsekreterare
inom individ- och familjeomsorgen, IFO. Varannan (51 procent) person svarar
att det är utmanande med bemanningen av IFO-chefer och fyra av tio (40
procent) svarar att det är svårt med IFO-socialsekreterare.
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Om undersökningen
Novus har på Visions uppdrag genomfört den årliga undersökningen bland landets
socialchefer eller tjänstepersoner i motsvarande roll. Syftet med undersökningen
är att följa upp förutsättningarna för socialtjänsten.

MÅLGRUPP

GENOMFÖRANDE

Socialchef eller motsvarande
i kommun eller stadsdel.

FELMARGINAL

Vid 100 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 6,2 %
Vid utfall 50/50: +/- 7,8 %

Antal intervjuer: 159
Deltagarfrekvens: 52 %
Fältperiod: 30 april – 1 juni 2020

+/-

159 intervjuer har genomförts mellan 30
april och 1 juni. Intervjuerna har samlats in
genom en webbenkät som landets dryga
300 socialchefer och socialdirektörer fått
skickad till sig via e-post. E-postadresserna
har samlats in via respektive kommuns
hemsida.

Årets undersökning genomfördes huvudsakligen i maj. Den skickades i form av epost med en länk till undersökningen. Socialchefer eller motsvarande
tjänstepersoner inom socialförvaltningen i landets 290 kommuner fick möjlighet
att delta och 52 procent av dessa personer (som representerar 50 procent av
kommunerna) bidrog med sina svar. Undersökningen omfattar 159
webbintervjuer.
I syfte att få ytterligare dimensioner och fördjupad förståelse av årets
undersökning har analys- och undersökningsföretaget Novus genomfört både en
digital fokusgrupp och ett par djupintervjuer. Med anledning av att socialchefer är
en upptagen yrkesgrupp anpassades undersökningen till vad som fungerade bäst
för deltagarna.
De kvalitativa delarna av studien genomfördes i juni.
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Vision ställningstaganden
Resurserna räcker inte, i varje fall inte på det sätt de används idag. Snäva
budgetramar går ut över rättssäkerhet och kvalitet. Statsbidragen är ofta
kortsiktiga och ger otillfredsställande planeringsförutsättningar. Vi har en
lagstiftning som garanterar välfärdstjänster, därför måste det finnas resurser att
tillgodose individers rättigheter i hela landet. För det behövs såväl nationella som
lokala initiativ.

Det ska finnas resurser att följa lagen
Att fyra av tio socialchefer har svårigheter att ge invånarna de insatser de har rätt
till och behov av riskerar att skada tilliten till välfärden. Men också att skapa en
otillfredsställande arbetssituation för medarbetarna då de inte kan uppfylla
lagstiftarens intentioner. Det är ett politiskt ansvar att det finns resurser för
medarbetarna att tillgodose kommuninvånarnas lagstadgade rättigheter.
Regeringen ska säkerställa långsiktig finansiering för en likvärdig socialtjänst i
hela landet. Kommunpolitiker ska fördela statsbidrag och skatteintäkter så att
socialtjänsten klarar kraven på verksamheten.

Regering, riksdag och kommuner behöver pröva en förändrad
ansvarsfördelning
Att enbart skjuta till mer pengar till kommuner och regioner kan inte lösa de
strukturproblem som finns. Både små och stora kommuner har idag svårt att
leverera tillräcklig service, infrastruktur och omsorg. Personella resurser saknas
och svårast är det utanför storstadsregionerna. Sverige behöver pröva andra sätt att
organisera verksamheterna. Vision tror därför inte att det går att väja för den
kontroversiella frågan om kommunsammanläggningar. Vision vill se en
kommunreform eller förändringar av ansvarsfördelningen.

Satsa på arbetsmiljön för att säkra kompetensen
Trots att vi under några år sett att situationen blivit bättre så har socialtjänsten i
många kommuner, framför allt utanför storstadsregionerna, fortfarande svårt med
personalförsörjningen inom centrala yrkesgrupper. Arbetet med att säkra
kompetensen måste därför fortsätta. För att öka attraktiviteten vill Vision se fler
satsningar för en bra arbetsmiljö där medarbetarna har möjlighet att använda sin
kompetens.
Socialsekreterare/handläggare
Socialsekreterare behöver ett större professionellt handlingsutrymme. De är i
alltför stor omfattning styrda av kommunala riktlinjer som begränsar den
professionella bedömningen tillsammans med individen. Utöka det tillitsfulla
ledarskapet och lita på professionens kompetens.
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Chefer
Trots att kommunerna vill attrahera och behålla bra chefer, är det en utmaning
för många. Vad behöver då göras? Receptet är inte att låta personalavdelningen
(HR) formulera en ny ledarskapspolicy. Lyssna istället på det cheferna själva
säger. De behöver mer utrymme för att leda. För det krävs administrativt stöd,
praktiskt HR-stöd, stöd från den egna chefen, rimlig mängd mål att uppfylla
samt rimligt antal medarbetare och enheter.

Acceptera aldrig personangrepp, kränkning, hot eller våld mot
tjänstepersoner
Att var tredje socialchef har blivit utsatt för personangrepp, kränkning, hot eller
våld under det senaste året är ett stort problem som måste tas på största allvar.
Utöver en oacceptabel arbetsmiljö för socialchefer innebär utsattheten i
förlängningen ett hot mot demokratin. I förebyggande syfte måste arbetsgivare
etablera rutiner för att omhänderta utsatta medarbetare.
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Socialchefens situation
Många socialchefer är tämligen nya på jobbet – omsättningen är
problematisk även om de flesta trivs med sina arbeten
En stor andel av landets socialchefer är tämligen nya i sina nuvarande tjänster.
Sex av tio (62 procent) har haft den aktuella tjänsten i noll till tre år. Det visar att
chefer på den högsta positionen inom landet socialtjänster ofta byter plats och så
har det sett ut länge. För fem år sedan svarade ungefär lika många (65 procent) av
socialcheferna att de haft sin nuvarande tjänst i mindre än tre år. Även om
chefsrörligheten på individnivå oftast är frivillig menar Vision att det är
problematiskt på organisationsnivå. När kvalificerade medarbetare, som
socialchefer, lämnar en kommun får det ofrånkomligt konsekvenser för kvalitet
och den interna stabiliteten i organisationen. Inte sällan leder det till perioder av
minskad effektivitet och produktivitet. Viktiga, och för socialtjänsten nödvändiga,
förändringsprocesser stannar av. Ytterst kommer det att gå ut över unga och äldre
i behov av stöd. När en hög chef lämnar kan också andra medarbetare välja att
lämna. Återrekrytering av nödvändig kompetens blir snabbt kostsam för
kommunen utan att något direkt mervärde tillförts.
Årets rapport tyder på att socialcheferna kommer fortsätta att röra på sig. Tre av
tio (30 procent) svarar att de överväger att lämna sitt uppdrag. Här utmärker sig
socialchefer som är verksamma i mindre kommuner genom att i högre grad
fundera på att sluta (42 procent). Bortser vi från de chefer som närmar sig
pensionering kan vi se att skälen till att lämna ofta kan kopplas till hög
arbetsbelastning. Därför anser Vision att landets kommuner seriöst behöver se
över hur de bättre kan ge socialcheferna utrymme att fokusera på sina
kärnuppdrag så att jobbet blir mer långsiktigt hållbart. Den sortens insatser har
goda förutsättningar att bli lönsamma. Det vågar Vision lova utifrån att de allra
flesta av socialcheferna (94 procent) i grunden trivs med sitt arbete.
Vanligt att socialchefer har utsatts för personangrepp – stödet varierar
Ett oroväckande resultat i årets undersökning är att tre av tio, alltså hela 30
procent, socialchefer under de senaste tolv månaderna har upplevt näthat,
kränkningar eller personangrepp i sin roll som tjänsteperson. Det är också en av
sju (14 procent) socialchefer som har upplevt muntliga eller skriftliga hot till sig
själv personligen. En av tjugo (sex procent) har upplevt någon annan form av
kränkning. Det här är ett allvarligt samhällsproblem. Utöver en oacceptabel
arbetsmiljö för socialcheferna är det i förlängningen ett hot mot demokratin.
Personangreppen måste också kopplas samman med ovanstående resonemang om
omsättning av chefer. Var tredje socialchef som har upplevt någon form av
angrepp under det senaste året har inte sökt stöd hos sin arbetsgivare (33 procent).
Drygt fyra av tio av de utsatta socialcheferna sökte dock stöd hos arbetsgivaren
och upplevde att det stöd de fick var tillräckligt. Var femte av de utsatta
socialcheferna tyckte däremot inte att det stöd arbetsgivaren erbjöd höll måttet.
Det är oerhört viktigt att kommunerna har en organisation som förmår att ge
cheferna stöd vid extrema händelser. Det är ett ansvar som arbetsgivaren måste ta.
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Ekonomisk situation och
konsekvenser
Snäva budgetramar går ut över rättssäkerhet och kvalitet
Redan före pandemins konsekvenser på samhällsekonomin varnades det för
budgetavvikelser och nedskärningar inom kommunerna och allra mest inom
socialtjänstens verksamhetsområde. 70 procent av kommunerna aviserade ett
budgetunderskott för individ- och familjeomsorgen (IFO) enligt Sveriges
kommuner och regioners (SKR) ekonomirapport 2019. För verksamhetsområdena
hemtjänst, särskilt boende och funktionshinder uppgav cirka 50 procent av
kommunerna negativa avvikelser.1
Med utgångspunkt i detta har de tillfrågade socialcheferna fått besvara frågan om
de anser att det är lätt eller svårt att utföra olika delar av socialtjänstens
ansvarsområden inom givna budgetramar. De största utmaningarna återfinns när
det gäller att arbeta uppsökande och förebyggande (58 procent) respektive att ge
insatser av önskad kvalitet (53 procent) inom rådande ekonomiska ramar. Mer än
varannan socialchef upplever just dessa delar av socialtjänstens arbete som svåra
att utföra inom den budget som gäller. Dryga fyra av tio socialchefer uppger att
det är svårt att ge de insatser som individen har behov av och rätt till. Lika många
tycker att det är svårt att följa upp insatser som det har fattats beslut om inom
givna budgetramar. Nästan tre av tio socialchefer svarar att det är svårt att inom
budgeten göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Detta är
sammantaget mycket alarmerande då det ger en tydlig bild av att individers
lagstiftade rättigheter åsidosätts av hänsyn till kommunernas budget. Situationen
är något bättre i storstadslänen. Där uppger något färre, drygt två av tio (23
procent), att det är svårt att göra bedömningar och utredningar i enlighet med
lagens krav.

1

SKR, Ekonomirapporten, oktober 2019
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Hur lätt eller svårt upplever du att det är att inom givna
budgetramar är att:
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14%

42%

30%
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20%
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förebyggande
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Svåra (mycket eller ganska svåra)

28%29%

37%
33%
28%

Ge de insatser
Göra
ni bedömer att bedömningar
individen har och utredningar
rätt till och
enligt de krav
behov av
lagen ställer

Varken lätta eller svåra

Lätta (mycket eller ganska lätta)

Socialchefernas svar visar att socialtjänsten i stor andel av kommunerna inte har
tillräckliga resurser för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet. Bristerna
varierar dock mellan olika kommuner. Generellt är svårigheterna större i
kommuner som inte ligger i storstadslänen vilket visar att socialtjänsten inte är
likvärdig över landet.

Andel i storstadslänen och i övriga landet som
upplever att det är mycket eller ganska svårt att inom
givna budgetramar:
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behov av
lagen ställer
Övriga landet
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Vi får mer ingående beskrivningar i fokusgruppen och
djupintervjuerna:
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Barn- och ungdomsvården och äldreomsorgen hårdast drabbade
I undersökningen frågade vi om det är några verksamhetsområden som påverkas
särskilt negativt av kommunens ekonomiska förutsättningar. Intervjupersonerna
ombads att ange maximalt två områden. Drygt var tredje socialchef pekar ut barnoch ungdomsvården och nästan lika många äldreomsorgen som särskilt hårt
drabbade av de ekonomiska begränsningarna.

Bedömer du att något eller några verksamhetsområden påverkas
särskilt negativt av kommunens ekonomiska förutsättningar?
Ange maximalt två.

Barn och unga

35%

Äldreomsorgen

31%

Missbruksvården/ insatser till vuxna

21%

Insatser till personer med funktionsnedsättning

14%

Ekonomiskt bistånd

14%

Inget av detta

20%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vi ser en signifikant skillnad, där nästan hälften (47 procent) av socialchefer som
är verksamma i kommuner med upp till 20 000 invånare uppger att äldreomsorgen
drabbas särskilt negativt, jämfört med var tionde (elva procent) av socialchefer
verksamma i kommuner med mer än 20 000 invånare. Även här lyser alltså
skillnaderna i socialtjänstens förutsättningar i olika kommuntyper igenom. För
landet som helhet uppger var tredje socialchef (31 procent) att äldreomsorgen är
särskilt drabbad.

Trots att det redan är svårt att ge de insatser individer har rätt till
planeras för mer restriktiva bedömningar i syfte att hålla budget
Nio av tio socialchefer har vidtagit och/eller planerar att vidta åtgärder för att
hålla verksamheten inom givna budgetramar. Merparten, dryga två av tre
socialchefer, agerar två år i rad för att kunna hålla kostnaderna för verksamheten
inom budget.
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Behöver ni vidta åtgärder för att hålla verksamheten inom givna
budgetramar?
Ja, vi har vidtagit åtgärder
under förra budgetåret och
planerar att vidta…

69 %

Ja, vi har vidtagit åtgärder
under förra budgetåret

11 %

Ja, vi planerar att vidta
åtgärder under nuvarande
budgetår

11 %

Kanske

4%

Tveksamt

1%

Nej

3%

Vet inte/vill inte svara

1%

Netto ja:
91 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %100 %

Under förra året var det framför allt effektivisering av arbetsprocesser (77
procent) och ökad användning av välfärdsteknik/digitala lösningar (65 procent)
som genomfördes i syfte att hålla sig inom givna budgetramar. Den utvecklingen
ser ut att hålla i sig även detta år. Utvecklingen av välfärdsteknik och digitala
lösningar är resurskrävande och det behövs mer samordning och en nationell
digital infrastruktur som stöd för kommunernas digitalisering. Vision anser att
staten bör ta ansvar för att etablera en hållbar förvaltningsgemensam infrastruktur
för grunddata och informationsutbyte som kommunerna kan ansluta sig till.
Vision anser vidare att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska ges i
uppdrag att stödja kommunernas digitaliseringsarbete. Digitalisering kan innebära
att mindre tid och resurser går till repetitiva och rutinartade arbetsuppgifter så att
resurser kan frigöras till det sociala arbetet. I samtal med socialchefer framgår
dock en viss tveksamhet kring hur mycket resurser detta kan väntas frigöra.
Nästan var tre av tio socialchefer har sagt upp personal som en budgethållande
åtgärd och det är något fler som avser att göra det detta år. Samtidigt finns det
stora rekryteringsbehov och var tredje socialchef uppger att det generellt är svårt
att rekrytera personal till socialtjänsten. När verksamhetens behov förändras är
möjligheterna till omställning genom kompetens- och karriärsväxling avgörande
för ett hållbart arbetsliv som möter arbetsmarknadens behov.
Omkring varannan socialchef anger att de under förra året hade större restriktivitet
i verksamheten gällande bedömning och beslut om insatser för att hålla budget.
Det ger en förklaring till att mer än fyra av tio socialchefer uppger att de har svårt
att ge de insatser de bedömer att individen har behov av och rätt till.
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Dessutom svarar mer än fyra av tio socialchefer att de planerar att under året
genomföra mer restriktiva bedömningar och beslut om insatser för att hålla
budgeten. Det kommer med största sannolikhet göra det ännu svårare att
tillgodose rättigheter och behov hos kommuninvånarna. Mer än hälften av
socialcheferna har avvecklat/minskat icke obligatoriska verksamheter för att hålla
budget, och drygt fyra av tio kommer göra det detta år.
Över varannan socialchef anger ökad samverkan med andra aktörer som en
planerad åtgärd innevarande budgetår och ligger därmed på en snarlik nivå detta
år som föregående år. Det kan innebära positiva effekter för individer med
sammansatta behov.
Ungefär fyra av tio utvecklade det förebyggande arbetet förra året och lika stor
andel gör det även i år. Detta är positivt och ligger i linje med vad de anser som
angeläget, men samtidigt är det en stor andel som avvecklar icke obligatoriska
verksamheter. För att stärka det förebyggande arbetet behöver det tydliggöras i
socialtjänstlagen. Vision anser att förslaget från utredningen Framtidens
socialtjänst i betänkandet ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU
2020:47) om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på
att vara lättillgängligt inte är tillräckligt skarpt formulerade.
Positivt är att mer än var fjärde socialchef har investerat i arbetsmiljön som en
åtgärd för att hålla budgeten vilket tyder på en långsiktig arbetsgivarpolitik i de
kommunerna det gäller.

Vidtagna eller planerade åtgärder för att hålla budget
90%

Procent av socialcheferna

80%
70%
60%

77%
71%

80%
65%
54%

54%

50%
40%

39%

54%
50%

42%

39%40%
28%
24%

30%
20%
10%
0%

Förra året
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Detta år

27%29%

Vi bad även tillfrågade socialchefer att ange vilka åtgärder de anser är mest
angelägna för att använda resurserna mer effektivt och öka nyttan för invånarna.
De kunde uppge maximalt två åtgärder. Flest svarade en ökad användning av
välfärdsteknik och digitala lösningar (44 procent) och utveckla det förebyggande
arbetet (38 procent), tätt följt av att utveckla arbetsprocesser för ett mer effektivt
flöde (37 procent).

Vad ser du som mest angelägna åtgärder för att använda
resurserna mer effektivt och öka nyttan för invånarna?
Ange maximalt två.
Ökad användning av välfärdsteknik och digitala
lösningar

44%

Utveckla det förebyggande arbetet

38%

Utveckla våra arbetsprocesser för mer effektivt
flöde

37%

Ökad samverkan med andra aktörer

28%

Intern samorganisering eller samlokalisering av
verksamheter

25%

Investeringar i arbetsmiljön (till exempel ökad
personaltäthet, ökad delaktighet, friskvård,
kompetensutveckling med mera)
Inget av detta

11%

0%

Annat, nämligen:

3%

Vet inte/vill inte svara

3%
0%

20%
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Det behövs ett samlat politiskt ansvar för socialtjänstens resurser
I den kvalitativa delen av undersökningen fördjupade vi oss en hel del i
ekonomiska frågor. Flera av deltagarna, både i fokusgruppen och i
djupintervjuerna, vittnade om en pressad ekonomisk situation. Bland annat
diskuterade vi finansieringen av den kommunala verksamheten och var ansvaret
för en eventuell otillräcklig finansiering ligger. Flera olika dragkamper tonade
fram i beskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna för socialtjänsten.
Exempelvis mellan de kommuner som betalar in till skatteutjämningssystemet och
de som får medel från det. Men också mellan behovet av att finansiera ett växande
välfärdsbehov och viljan att undvika skattehöjningar, samt dragkampen inom
kommunen mellan olika kommunala verksamheter.
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Ett urval av citat om ansvaret för de ekonomiska förutsättningarna
och en eventuell underfinansiering
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Socialchefernas resonemang ger en tydlig bild av det är hög tid för ett samlat
politiskt ansvar för att socialtjänstens resurser motsvarar kraven som är ställda på
verksamheten. Det handlar dels om regeringens ansvar för att statsbidragen till
kommunerna säkerställer verksamhetens kvalitet överlag och att de mindre och
icke storstadsnära kommunerna som har de största svårigheterna får
förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi ser att de kommunerna både har
svårare att klara av kraven på verksamheten och att de har ett tuffare
rekryteringsläge av personal vilket med största sannolikhet påverkar varandra.
Men det handlar också om kommunpolitikernas resursfördelning inom kommunen
och hur statsbidrag och skatteintäkter fördelas mellan olika verksamheter.
Kommunutredningens analys i betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) visade att kommunsammanläggningar
troligen har många positiva effekter. Kommunsammanläggningar kan ge en mer
professionell administration och en bättre förvaltning av infrastruktur. Detta kan leda
till en stärkt kompetens vad det gäller förmåga att hantera oförutsedda händelser. Just
det senare har satts på hårt prov under rådande coronapandemi. En större organisation
leder till mer stabila förhållanden ekonomiskt såväl som kompetensmässigt. För
Vision står det klart att många kommuner inte kommer att klara omfattande delar av
sitt välfärdsuppdrag och att en kommunreform behövs som en av flera åtgärder.
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Personalförsörjning
Positiv generell utveckling men fortsatt tufft i många mindre
städer och landsbygdskommuner
För andra året i rad ser vi en förbättring i fråga om möjligheterna att
personalförsörja socialtjänstens olika verksamhetsgrenar. Trots en generellt
positiv trend är rekryteringssituationen fortsatt problematisk i många mindre
städer och landsbygdskommuner.

Villkoren för personalförsörjning generellt
60%

52%

50%

44%

30%
20%

41%

36%

35%

40%

35%
24%

20%
12%

10%
0%
2018
Lätta (mycket eller ganska lätta)

2019
Varken lätta eller svåra

2020
Svåra (mycket eller ganska svåra)

2018 ansåg drygt varannan socialchef att personalförsörjningen var svår överlag.
Motsvarande andel 2019 var drygt fyra av tio och i år är det strax över var tredje
socialchef som uppger att villkor för personalförsörjning generellt är svåra. Den
positiva trenden ligger i linje med Statistiska Centralbyråns (SCB)
Arbetskraftsbarometer som visar att bristen på såväl nyutexaminerade som
yrkeserfarna som har socionomutbildning har sjunkit stadigt årligen från och med
2017.
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Känner deltagarna i fokusgrupperna och djupintervjuerna igen sig i
bilden av en mindre utmanande personalförsörjningssituation?
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Socialchefernas bedömning av villkoren för personalförsörjning
generellt utifrån kommungrupp, invånarantal och län

Det är svårare att klara personalförsörjningen i mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner jämfört med landets kommuner totalt2. Också när vi,
oavsett kommungruppstillhörighet, jämför kommuner med upp till 20 000
invånare med kommuner med fler än 20 000 invånare syns samma tendens.
Socialchefer i kommuner med upp till 20 000 invånare uppger i högre grad att
villkoren för personalförsörjning är svåra. I storstadslänen finns minst problem
med personalförsörjningen.
I Kommunutredningens betänkande ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget” konstateras ökade skillnader i andelen högutbildade mellan
kommuner3. I landsbygdskommuner ökar andelen högutbildade i lägre grad än i
storstäder och storstadsnära kommuner. Mindre kommuner, särskilt avlägset
belägna från större arbetsmarknadsregioner, får därför oftare svårare att rekrytera
till specialists- och chefsuppdrag.
Utvecklingen är allvarlig. Alla medborgare i Sverige, från Kiruna till Kristianstad,
måste få likvärdig samhällsservice. En av grundförutsättningarna för att
välfärdstjänsterna ska kunna upprätthållas är att personalförsörjningen fungerar.
Långsiktigt tror Vision inte att det går att väja för den kontroversiella frågan om
kommunsammanläggningar.

2

SKR:s kommungruppsindelning. Mindre städer/tätorter avser kommuner med minst 15 000 men
mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. Med landsbygdskommun avses kommuner med
mindre än 15 000 invånare i den största tätorten. För fullständig beskrivning:
https://skr.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2
051.html
3

SOU 2020:8
Sida 22 av 26

Rekrytering av chefer
Mest utmanande är chefsförsörjningen inom IFO (barn och unga, missbruksvård,
ekonomist bistånd) där varannan socialchef bedömer villkoren som svåra (ganska
eller mycket svåra). Men också när det gäller chefsrekrytering till äldreomsorg
och funktionshinder är det drygt en tredjedel av socialcheferna som upplever
villkoren som svåra (ganska eller mycket svåra). Svårast är det i mindre
städer/tätorter och landsbygdskommuner (IFO 61 procent och
äldre/funktionshinder 46 procent).
Socialchefernas bedömning av villkoren för chefsförsörjning utifrån
kommungrupp, invånarantal och län:

Chefer med gott stödjande ledarskap är av stor betydelse för att attrahera och
behålla kompetenta och engagerade medarbetare. För att ta ett aktuellt exempel så
menar många bedömare att kommunikativt och närvarande ledarskap varit en
nyckelfaktorer för att skapa trygghet i organisationer under coronapandemins
första fas 2020. Att närvarande chefer med stödjande och tydligt ledarskap är
betydelsefullt för verksamheternas kvalitet styrks bland annat av Inspektionen för
vård och omsorgs (IVO) nationella tillsyn i olika delar av äldreomsorgen och
LSS-boenden som har genomförts under våren. Idag leder chefer inom dessa
verksamhetsområden alldeles för stora medarbetargrupper. 35 eller fler
direktrapporerande medarbetare är inte ovanligt och innebär svårigheter att
tillämpa ett närvarande ledarskap. Ytterst blir konsekvensen en ökad risk för att
omsorgstagarna far illa. För att komma tillrätta med socialtjänstens stora
utmaningar och för att klara personalförsörjningen bedömer Vision det som
särskilt angeläget att kommunerna satsar mer på det verksamhetsnära ledarskapet.
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Rekrytering av socialsekreterare och biståndshandläggare
Socialchefer i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner uppger i högre
grad att det är svårt att rekrytera socialsekreterare inom IFO (51 procent jämfört
med 40 procent totalt).
Socialchefernas bedömning av villkoren för personalförsörjning utifrån
kommungrupp, invånarantal och län:

Verksamhetens behov av inhyrd personal
Lite drygt varannan socialchef bedömer att det inte finns något behov av konsulter
för att klara bemanningen. Ungefär en tredjedel har ett litet behov och en av tio
har ett ganska eller mycket stort behov för att klara bemanningen. Svårast att klara
personalförsörjningen utan konsulter är det bland mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner där endast fyra av tio (43 procent) socialchefer uppger att
behovet är obefintligt. Som jämförelse svarar sex av tio socialchefer i storstäder
och storstadsnära kommuner, större städer och kommuner nära större stad att
behovet är obefintligt.
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Bakgrundsvariabler
KÖN

26%

74%

ÅLDER

-54 år

52 %

55- år

48 %
BAS: Samtliga (n=159)

REGION
Storstadslänen

Övriga landet

40 %

60 %
BAS: Samtliga (n=159)

INVÅNARANTAL
Upp till 20 000
invånare
Fler än 20 000
invånare
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55 %

45 %

Kontakt vid frågor
om rapporten:

Jonas Karlsson
Chefs- och ledarskapsstrateg
jonas.karlsson@vision.se
08 789 63 93

Sara Gustavsson Roxell
Socialpolitisk strateg
sara.gustavssonroxell@vision.se
08 789 64 37

För ytterligare
kommentarer,
kontakta:

Veronica Magnusson
Förbundsordförande
veronica.magnusson@vision.se

Maria Martinsson
Pressekreterare
maria.martinsson@vision.se
070 655 50 48

Presskontakter

Namn Efternamn
Titel
fornamn.efternamn@vision.se
Telefonnummer

Namn Efternamn
Titel
fornamn.efternamn@vision.se
Telefonnummer

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 partipolitiskt
obundna och ingår i TCO.

