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§ 138 Dnr 2018-00100  

Åtgärdsplan från vård- och omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom åtgärdsplanen från vård- och 
omsorgsnämnden.  

Reservation 

Lars Karlsson (L), Anders Ljung (C), Rickard Lindh (C) och Christian Nordin Olsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Genomgång av det ekonomiska utfallet till och med maj och prognos framåt. 
Utförligare redovisning sker i samband med sammanträdet. 

Kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd har under en längre tid ökat och 
förvaltningen har därmed tagit fram en långsiktig plan avseende åtgärder för att 
minska kostnaderna inom området.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämnden § 78/2018 

Åtgärdsplan      

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) ställer sig bakom åtgärdsplanen men yrkar på att det tas fram en 
konsekvensbeskrivning för hur vård- och omsorgsnämnden ska få budget i balans i 
år.  

Beslutsgång 

Efter avslutad diskussion finner ordförande att det finns två förslag till beslut, dels 
förvaltningens förslag om att ställa sig bakom åtgärdsplanen från vård- och 
omsorgsnämnden dels Lars Karlssons (L) förslag om att ta fram en 
konsekvensbeskrivning för att få budget i balans i år. Ordförande ställer de båda 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner omröstningsordningen att de 
som röstar för förvaltningens förslag röstar JA och de som röstar för Lars Karlssons 
(L) förslag röstar NEJ.      

Omröstningsresultat 

JA-röster 5 stycken 

NEJ-röster 4 stycken   
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Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.  

 

Närvarande  JA NEJ AVSTÅR 

Hans Måhagen (S) X   

Conny Forsberg (S) X   

Morgan Wass (S) X   

Björn Hoflund (M) X   

Mona Damm (M) X   

    

Rickard Lindh (C)  X  

Lars Karlsson (L)  X  

Anders Ljung (C)  X  

Christian Nordin Olsson (SD)  X  

    

Totalt 5 4  

 

   

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 78 Dnr 2018-00005  

Budgetuppföljning 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom framtagen åtgärdsplan för 
vidarebefordran till fullmäktige. I och med detta konstateras att Vård- och 
Omsorgsnämnden (VoN) inte har möjlighet att under innevarande budgetår 
minska underskottet vilket består i kostnader som uppstått med anledning av 
nämndens skyldigheter enligt socialtjänstlagen (SoL). 

 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar även att samtidigt återta äskandet som 
lämnades till kommunstyrelsen i maj.  
 
Reservation 
Oppositionen och SD reserverar sig mot beslutet med motiveringen att begära mer 
information av fullmäktige hur de anser att vård- och omsorgsnämnden vidare ska 
hantera ärendet. 

Sammanfattning 

Genomgång av det ekonomiska utfallet till och med maj och prognos framåt. 
Utförligare redovisning sker i samband med sammanträdet.  

Kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd har under en längre tid ökat och 
förvaltningen har därmed tagit fram en långsiktig plan avseende åtgärder för att 
minska kostnaderna inom området. 

Beslutsgång 

Oppositionen och SD begär ajournering och ajournerar sig för att diskutera 
förslaget till åtgärdsplan 2018 som förvaltningen tagit fram. Mötet återupptas. 
Majoriteten ställer sig bakom föreslagen åtgärdsplan och föreslår att överlämna 
den till fullmäktige för vidare hantering. Oppositionen och SD ställer sig bakom, 
men med tillägg att begära av fullmäktige att tydligt förklara hur det ska hanteras.  

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa två mot 
varandra. Ordförande finner att majoritetens förslag om att ställa sig bakom 
åtgärdsplanen är beslutad.  

Oppositionen och SD reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering begärs av oppositionen och SD för att diskutera hanteringen av 
återtagande av äskandet som lämnades till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport VON maj 2018 
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Strategisk åtgärdsplan avseende placeringar och försörjningsstöd inom IFO 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  

Akten 

IFO-chef  
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Strategisk åtgärdsplan avseende placeringar och försörjningsstöd inom 

verksamhetsområde Individ- och familj 

Bakgrund 

Individ- och familjeomsorgens (IFO) ackumulerade underskott uppgår till 2100 tkr ackumulerat för 

maj månad 2018. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett totalt underskott för 2018 på ca 4634 

tkr enligt maj månadsrapport. De poster som redovisas nedan är de som avviker mest mot budget 

och/eller de poster som vård -och omsorgsnämnden anmodats att redogöra för i form av en 

åtgärdsplan. 

Budgetavvikelser: 

Individ- och 
familjeomsorgen 

2018 (maj) 2017 (helår) 2016 (helår) 

Institutionsvård vuxna -733 709 -1 122 170 -1 347  675 

Familjehemsvård vuxna -322 021 - 8 400  

Institutionsvård barn o 
unga 

318 021 -3 159 560 -39 186 

Familjehemsvård barn o 
unga 

-569 168 570 250 544 827 

Kontaktfamilj barn o unga -58 648 -955 512 -772 979 

Ekonomiskt bistånd   -816 686 1 906 613 -1 824 157 

Kontaktperson SoL -76 964 -1 149 965 -129 663 

 - 2 259 000 ack 
maj 

-2 417 784 
helår 

-3 629 922 helår 

    

  

Vuxna 

I IFO:s områdesplan för 2018 uppmärksammas behovet av att tidigt upptäcka social utsatthet och 

samverka för att förebygga och motverka utanförskap som ett led i att minska behovet av placeringar 

på institution.  

I samhället ses en ökad polarisering; höga krav i yrkeslivet försvårar inträde på arbetsmarknaden och 

de ekonomiska klyftorna växer. Bristande tillgång på bostäder och höga krav från hyresvärdar gör att 

många inte har möjlighet att få ett eget kontrakt, särskilt de personer som tillhör socialtjänstens 

målgrupper, människor med olika bakgrunder och förutsättningar lever alltmer segregerat och 

tillsammans med en alltmer ökande psykisk ohälsa ökar även risken för social utsatthet. Kostnaden 

för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Enligt en beräkning 

hamnar ca 12 % i varje årskull utanför samhället. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även 

enorma kostnader. En människa som fastnar i utanförskap från 20 års ålder till pensionen, kostar 

samhället mellan 10 – 15 miljoner kronor. Det är summan av alla välfärdskostnader (sjukvård, 

rehabilitering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet, vårdinsatser etc.) plus produktionsförlusten 
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under hela deras vuxna liv. Förbyggande arbete, tidig upptäckt och samverkan framstår i detta 

perspektiv som avgörande faktorer och något som behöver att fortsätta utvecklas. 

Institutionsvård 

Kostnaderna för institutionsvård vuxna kommer att överskrida budget för innevarande 

verksamhetsår enligt prognos maj med 3227 tkr.  

Analys 

Det är svårt att förutse behovet av- och därigenom budgetera för posten institutionsvård. Det går 

också att diskutera om resultatet är bra eller dåligt beroende på vilket perspektiv man väljer.  

Det är positivt när klienter själva ansöker om vård för att förändra sin situation, bakom ett sådant 

beslut kan också ett, ibland flerårigt, motivationsarbete från handläggare/behandlare ligga vilket 

innebär att socialtjänsten lyckats i sitt arbete.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv är förstås ett minus alltid ett minus och höga placeringskostnader kan 

också indikera att socialtjänsten behöver lägga fokus på förebyggande verksamhet och tidig upptäckt 

för att undvika behovet av institutionsvård.  

För att socialtjänsten ska kunna komma in i ett tidigt skede krävs en tillgänglig verksamhet men även 

en god samverkan med andra centrala aktörer som möter personer i riskzonen så som exempelvis 

andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården och arbetsförmedlingen. Familjeteamet som 

är individ- och familjeomsorgens öppenvård erbjuder råd- och stöd utan föregående 

myndighetsbeslut, d.v.s. personen kan ta egen kontakt och erbjudas upp till åtta samtal utan att 

dessa dokumenteras (serviceingång) vilket uppfyller kravet på tillgänglighet. Vad gäller samverkan 

finns förbättringspotential även då den interna samverkan inom kommunen upplevs vara god, se 

Åtgärdsplan. 

 

Allt fler som söker insats hos IFO har en komplex problematik som rör flera myndigheters 

ansvarsområden. Det kan exempelvis röra sig om psykiatriska diagnoser kombinerat med missbruk 

(samsjuklighet). Dessa ärenden är mycket kostnadsdrivande och resurskrävande. Det huvudsakliga 

ansvaret för personen faller oftast på socialtjänsten utifrån kommunens yttersta ansvar. Vid 

placeringar på institution är Region Östergötland sällan med och samfinansierar vården även om de 

har ett lika stort ansvar för vården som socialtjänsten enligt föreskrifter, se Åtgärdsplan. 

Boendestöd är en insats som är vanlig i andra kommuner när det gäller målgruppen med 

missbruk/beroende. IFO har påbörjat ett samarbete med Funktionsstöd för att kunna erbjuda 

boendestöd, såväl i förebyggande syfte (innan placering är aktuellt) som för möjligheten att minska 

risken för återfall genom en förstärkt utsluss efter placering på institution, se Åtgärdsplan.  

Ekonomiskt bistånd 

Även inom ekonomiskt bistånd kommer kostnaderna att överskrida den budget som är lagd för 

verksamhetsåret 2018 enligt prognos maj med 1200 tkr.  

Analys 

Av andelen personer som uppbär försörjningsstöd är ca 32 % så kallat ”nollade” det vill säga att de 

inte har möjlighet till något annat ekonomiskt stöd från annan myndighet för sin försörjning. Av 

dessa är 22 % hushåll med mellan 1-9 barn. Gruppen unga vuxna (upp till 26 år) utgör ca 31 % av 

andelen personer med försörjningsstöd, merparten med någon form av bristande psykisk- eller fysisk 

hälsa som gör att de inte står till arbetsmarknadens förfogande. Inom vården finns evidens för 
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snabbare återhämtning vid psykisk ohälsa genom tät kontakt med vårdsamordnare, varför ett annat 

arbetssätt med tätare uppföljningar av klientens situation i just denna målgrupp ska provas, se 

åtgärdsplan. 

 

Åtgärdsplan vuxna 

Åtgärd   Syfte Tidsram Ansvarig 
verksamhet/funktion 

Initiera till samverkan i 
vårdkedja 
missbruk/beroende med 
primärvården, Kisa VC 

Förebyggande/tidig 
upptäckt: 

-Förbättrad samverkan 
kring aktuella klienter 

-Öka antal 
orosanmälningar från 
VC 

-Öka antal klienter 
hänvisade från VC till 
familjeteamet  

Hösten 2018 IFO, 
utvecklingsledare 

Initiera till översyn av 
Bedömarteamets funktion 

Förebyggande: 

-Förbättrad samverkan 
kring aktuella klienter 
alt. - nytt fokus för 
samverkansformen 

 

Hösten 2018 IFO, områdeschef 
och 
utvecklingsledare 

Samfinansiering vid 
institutionsplacering om 
aktuellt (samsjuklighet) 

Minska kostnader vid 
placering 

Hösten 2018 Förvaltningschef 
Områdeschef 
handläggare 

Fortsatt utveckling av 
samverkan IFO och 
funktionsstöd 

Förebyggande/minska 
återfallsrisk 

Pågår IFO 
Funktionsstöd 

Intensifierat arbetssätt unga 
vuxna med försörjningsstöd 

Förebygga långvarigt 
utanförskap 

Hösten 2018 IFO 

 

Barn och unga 

I IFO:s områdesplan för 2018 uppmärksammas behovet av att främja en mer jämlik vård-och omsorg 

för barn-och unga oavsett bostadsort. 

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år i Sverige. För unga 

vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Den samlade bilden är att barn och unga med lätt 

eller medelsvår psykisk ohälsa ofta ”faller mellan stolarna” då det saknas etablerade strukturer för 

att erbjuda stöd och vård. Kinda kommun saknar en verksamhet med ett tydligt första linjens 
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uppdrag så som Råd, Stöd och Hälsa i Linköping som är en mottagning för familjer med barn i ålder 6-

15 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Vidare är tillgängligheten hos Ungdomsmottagningen i 

Kinda (för målgruppen 13-25 år), inte helt tillfredsställande, trots viss utökning av öppettiderna, då 

det inte är en samlad verksamhet under ett och samma tak. Första linjen ska vara lätt att hitta till för 

barn, unga och föräldrar. Det betyder att de lokaler där första linjen finns bör vara lättillgängliga men 

även att information om var man kan vända sig när barn och unga behöver hjälp ska vara lätt att 

hitta. Det ska vara enkelt för barn och unga att som själva söker hjälp att komma i kontakt med första 

linjen, vilket innebär att första linjen behöver finnas där barn och unga finns. Både barn och föräldrar 

bör kunna söka direkt till första linjen utan att remiss krävs. 

Konsekvenserna som märks på lokal nivå är en ökad arbetsbelastning inom IFO:s verksamheter men 

även inom skolans elevhälsoteam. Insatser som bedöms gå utanför respektive uppdrag erbjuds för 

att barn, ungdomar och deras familjer inte ska stå helt utan stöd då personen i fråga ofta saknar 

förmåga/möjlighet att åka till och från Linköping på egen hand och det inte är ovanligt att 

vårdnadshavare är resurssvaga i de fall som gäller barn. 

Förbyggande arbete, tidig upptäckt och samverkan framstår även inom området barn- och unga som 

avgörande faktorer och något som behöver att fortsätta utvecklas. 

Institutionsvård och familjehemsplacering 

Vad gäller kostnaderna för institutionsvård barn o unga ses en en stabilisering jämfört med 2017 och 

ett överskott mot budget med ca 200 tkr. Vad gäller familjehemsplaceringar uppgår underskottet till 

1800 tkr där individer som annars gått till institutionsvård har funnit familjehemsplaceringar istället, 

därav förskjutning av underskott samt att ett ekonomiskt stort ärende flyttat till LSS och 

Funktionsstöd.  

Analys 

Det är svårt att förutse behovet av- och därigenom budgetera för posterna institutionsvård och 

familjehemsplaceringar inom barn- och unga liksom för vuxna. Hittills under verksamhetsåret, fram 

till juni månad, har sju beslut om omhändertagande enligt LVU fattats varav sex gått ut i 

verkställighet i jourfamilj alternativt till institution. LVU- vård är i regel mycket mer kostnadsdrivande 

jämfört med placeringar enligt socialtjänstlagen, SoL. Under år 2017 (helår) fattades totalt nio beslut 

om omhändertagande enligt LVU som en jämförelse. Grunderna för omhändertagandet har varierat, 

allt ifrån misstanke om övergrepp, eget nedbrytande beteende, hedersrelaterat våld till 

omsorgssvikt. Dock finns det även ärenden med mycket komplex problematik där kostnaderna vid 

placering enligt SoL varit mycket omfattande med upp till ca 10 000 kr per dygn, dock per maj 

överflyttad till LSS-ärende. 

Det pågår olika aktiviteter för att förebygga och minska utanförskap generellt gällande barn- och 

unga, inom IFO och i samverkan med andra centrala aktörer.  

 

Projektet ”Samma Koll” är ett exempel som genom förbättrad samverkan mellan skola, BUP och 

socialtjänst ska verka för tidig upptäckt och minskat utanförskap. Just nu testas en ny funktion, 

”skolsocionom”. Personen har sin bakgrund och anställning hos IFO men utför arbetet med skolan 

som plattform och kan därigenom bidra med socialtjänstens perspektiv på barnets/den unges 

situation i hens naturliga miljö. Funktionen har utvärderats av extern resurs och resultatet kommer 

att kunna användas för ytterligare förbättringar, se åtgärdsplan. 
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Att använda skolan som arena för samverkan rekommenderas för att lyckas med samverkan kring 

barn och unga som riskerar att fara illa. Familjeteamet kommer att avsätta tid och resurser för 

ytterligare samverkan med skolorna i Kinda kommun som ett led i det förebyggande arbetet och för 

tidig upptäckt. Inom skolan pågår exempelvis ett arbete med en gemensam strategi för att motverka 

skolfrånvaro och i det arbetet kan familjebehandlare få en betydande funktion, se åtgärdsplan. 

”Samma koll” har även gett ringar på vattnet i ordinarie verksamhet. Inom Familjeteamet har en 

uppstart kring ett utvecklingsarbete skett för att nå de riktigt små barnen och deras föräldrar. En 

förälders förmåga att ge stöd och omsorg till sitt barn påverkas i hög grad av förälderns eget 

välbefinnande. Att som förälder leva i en besvärlig livssituation kan göra det svårt att fokusera på sitt 

barn. Därför är även föräldrarnas livssituation och mående viktigt ur ett barnperspektiv. I dag får 

socialtjänsten maximalt en orosanmälan per år från BVC, något som kan tyckas vara bra men 

samtidigt skapar frågetecken när barnen, sedan de börjat förskolan, aktualiseras inom socialtjänsten 

genom anmälan från förskolepersonal. Familjeteamet vill i samverkan med familjecentralerna/BVC b. 

la kunna erbjuda förstärkta hembesök i förebyggande syfte. För detta krävs dock först vidare 

planering inom IFO samt vidare ett intresse från tilltänkta samverkanspartners, se Åtgärdsplan. 

Inom ramen för PRIO- satsningen samverkar kommunen med Region Östergötland vad gäller 

Ungdomsmottagningen (UMO) och öppettiderna har utökats med ca 30 %. Utanförskap ses ju idag 

ofta bero på någon form av psykisk ohälsa och därför är UMO en viktig verksamhet, då första linjen 

för övrigt saknas i Kinda kommun. 

Barn och unga som har haft insatsen kontaktfamilj finns ofta representerade i den senare statistiken 

vad gäller heldygnsvård, d.v.s. placering på institution eller i familjehem. Detta gäller naturligtvis inte 

alla barn och det betyder inte heller att insatsen i sig är skadlig, men indikerar dock att socialtjänsten 

kan behöva arbeta med den biologiska familjen genom att erbjuda och motivera till insatser i högre 

grad än vad som görs i dag, se åtgärdsplan. 

På samma sätt behöver socialtjänsten motivera till- och inleda ett förändringsarbete tillsammans 

med den biologiska familjen vid placeringar på institution och i familjehem. Utgångspunkten vid alla 

placeringar utanför hemmet är i regel att barnet ska återförenas med sin biologiska familj. Detta 

arbete behöver organiseras och bli tydligare inom IFO, se åtgärdsplan.  

 

På grund av förändringar i Förvaltningslagen from 1 juli 2018 behöver alla gynnande beslut 

tidsbestämmas. Detta leder förvisso till ökad dokumentation men kan medföra positiva effekter med 

ett ökat fokus på mål och måluppfyllelse både för handläggare, behandlare/uppdragstagare samt 

klient. Detta gäller särskilt för insatser som tidigare inte varit tidsbestämda, så som 

kontaktperson/kontaktfamilj och öppenvårdsinsatser genom familjeteamet, se åtgärdsplan.  

 

Åtgärdsplan barn- och unga 

Åtgärd   Syfte Tidsram Ansvarig 

verksamhet/funktion 

Fortsätta utveckla 

skolsocionom funktionen 

Tidig upptäckt och 

minskat utanförskap i 

samverkan 

Pågående IFO (Vård- 

omsorgsnämnden) 

 

Bildningsnämnden 
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Familjeteamet- förstärkt 
samverkan med skolorna i 
Kinda kommun 

Tidig upptäckt och 
minskat utanförskap i 
samverkan 

Öka skolnärvaro 

Uppstart hösten 
2018 

IFO 

Familjeteamet 

Familjeteamet - samverkan 
med familjecentralerna/BVC  

Förbyggande arbete 

Tidig upptäckt 

Planering samt 
initiera till 
samverkan 
under hösten 
2018 

IFO 

Familjeteamet 

Utveckla stödet till barn i 
kontaktfamilj 

Förebygga placering 
(heldygnsvård) 

Hösten 2018 IFO 

Utveckla stödet till barn på 
institution och i familjehem. 

Kortare placeringstider Hösten 2018 IFO 

Tidsbestämma gynnande 
beslut 

Ökat fokus på mål och 
måluppfyllelse 

Pågår IFO 
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