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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag
att utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården avseende förutsättningarna
att leva upp till gällande lagstiftning
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnderna får i uppdrag att i samverkan med fackliga parter, ta fram en
plan för att säkerställa kortsiktiga och långsiktiga förbättringar enligt
redovisningen med syfte att ge förutsättningar för en tillräcklig bemanning, en
fungerande introduktion och kompetensutveckling, ett fungerande stöd till
socialsekreterarna och verkningsfulla, kunskapsbaserade insatser.
I kommunstyrelsen:
2. Socialnämnderna bjuds in till kommunstyrelsen kontinuerligt för muntlig
dragning gällande förbättringsarbetet.

Yrkandet
Demokraterna tog initiativet till yrkandet som låg till grund för uppdraget: att utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn-och ungdomsvården i staden med
avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose
skydds-och vårdbehoven för utsatta barn.
Stadsledningskontoret har presenterat en grundlig och i stort sett heltäckande bild av en
personalsituation inom socialtjänsten som känns både allvarlig och oroande.
I den undersökning som genomförts inom ramen för arbetet med sammanställningen av
socialsekreterans arbetssituation uppgav 73 procent - av de 178 socialsekreterare som
svarade - att de någon gång under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete
utanför socialtjänsten. Från enkätundersökningen kan vi vidare utläsa att 71 procent av
socialsekreterarna uppger att de har en för hög eller hög arbetsbelastning. 19 procent
anger att belastningen är så hög att de inte hinner med arbetsuppgifterna. 76 procent anger
att de minst en gång per vecka känner negativ stress i sitt arbete kopplat till
arbetssituationen samtidigt som 66 procent anger att de minst någon gång per månad har
svårt att sova för att de känt sig oroliga för sitt arbete. Detta visar på ett mycket alvarligt
arbetsmiljöproblem.
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För att komma till rätta med de problem som finns behöver flera olika insatser
genomföras inom bemanning, introduktion, kompetensutveckling, stöd till
socialsekreterarna och verkningsfulla, kunskapsbaserade insatser. Stadsledningskontorets
redovisning poängterar även vikten av att om de insatser som behöver genomföras ska få
önskad effekt måste de utgå från respektive socialnämnds lokala förutsättningar samt
möta de behov som stadens socialsekreterare har.
För att staden ska nå en socialtjänst av hög kvalitet ser vi det nödvändiga i att
ärendemängden minskar till en rimlig och hanterbar nivå. För att ytterligare förbättra
arbetsmiljön för socialsekreterarna måste det ske en översyn av de arbetsuppgifter som i
allt större omfattning skärmar handläggarna från den egentliga uppgiften som är arbetet
med brukarna. Möjligheten att säkerställa fortbildning, handledning och intern support i
form av kunskapsbaserat mentorstöd måste också ses över.
Sedan 2020 är barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det ställs högre krav på̊
myndigheter att göra barn delaktiga i frågor som rör dem. Även inom forskning lyfts barn
och ungas delaktighet och inflytande i processen som en avgörande faktor för positiva
resultat. Det är också en av hörnstenarna för den evidensbaserade praktiken. Vidare
kommer den nya socialtjänstlagen i högre utsträckning trycka på barnrättsperspektivet.
Det är därför viktigt att systematisera arbetssättet genom att brukardelaktighet byggas in i
verksamheterna.
Det är viktigt att socialsekreterare får mer tid åt kärnverksamheten, som är klientarbetet.
Innan man gör nödvändiga staden övergripande satsningar för att förbättra arbetsmiljön
för socialsekreterarna behövs en grundlig analys av hur yrkesrollen i nuläget ser ut.
Risken är annars stor att man bygger på och förstärker en redan administrativt
överbelastad arbetssituation.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-02-25
Ärende nr 2.2.2

Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården avseende förutsättningarna att leva upp till
gällande lagstiftning

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Stadsledningskontoret utreder ett bedömningsinstrument enligt
”Trelleborgsmodellen” vid handläggning av ekonomiskt bistånd i Göteborg, med
syfte att frilägga socialsekreterares resurser till mer mänsklig kontakt med barn
och unga.
2. Kommunstyrelsen i samverkan med de fyra socialnämnderna anpassar
Trelleborgsmodellen utefter situationen i Göteborgs Stad.

Yrkandet

Yrket som socialsekreterare präglas av de svårigheter och osäkerhetsmoment
som ingår i vardagen. I den enkät som genomförts uppger 73 procent av de
svarande att de någon gång under de senaste två åren övervägt att söka arbete
utanför socialtjänsten. Socialsekreterarna har en låg genomsnittsålder och
saknar arbetserfarenhet.
Hög personalomsättning gör att enhetschefer får sätta av mycket tid till
rekrytering och introduktion. Den viktigaste åtgärden som arbetsgivaren kan vidta
för att man inte ska lämna socialtjänsten är naturligtvis att förbättra
arbetsvillkoren. Ärendet belyser åtgärder inom följande områden; bemanning,
introduktion och kompetensutveckling, stöd till socialsekreterarna och
verkningsfulla insatser.
Sverigedemokraterna anser att socialsekreterarna framförallt ska ges
förutsättningar till att ha tid för att möta de mest utsatta och sårbara grupperna.
En avgörande del för en god verksamhet är att varje handläggare har kunskap
och stöd i bedömningar av insatser och metoders resultat och effekter. De nya
socialnämnderna kommer ha en avgörande betydelse för att identifiera dessa
behov. Samordning och utveckling krävs. Bedömning av ekonomiskt bistånd och
handläggning kräver tid och administrativt arbete av socialsekreterarna.
I tidigare arbeten har behov av att införa gemensamma systematiska
bedömningsinstrument identifierats. Detta är något som bör prioriteras av de nya
socialnämnderna. Ett bra och väl beprövat bedömningsinstrument vid
handläggning av ekonomiskt bistånd leder till en rättvis bedömning och genererar
till mer frilagd tid för socialsekreterarna. Idag har en socialarbetare ca 10
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minuters mänsklig kontakt med sina klienter per dag, Vi ser att den tiden kan öka
vid hjälp och avlastning med ett elektroniskt instrument specifikt för
biståndsbedömning.
Förändringsarbete är ibland svårt och komplext i organisationer.
Införandet av en robot möter ibland oro, men en robot är bara konsekvensen av
ett större förändringsarbete internt och lösgör resurser från enkelt rutinarbete till
mer kvalificerade insatser. Många professioner klagar på att den ständigt
växande administrativa bördan är i vägen och hindrar dem i deras arbete med
människor. Roboten ska alltså inte fatta beslut om till exempel barn och ungas
behov av hjälp och insatser eller avslag, det hanteras av en människa. När den
administrativa bördan minskar ges mer tid till att möta de människorna som söker
insatser och är berättigade.
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Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)

2021-02-26

2.2.2

Tilläggsyrkande angående – Redovisning av
uppdrag att utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården avseende förutsättningarna
att leva upp till gällande lagstiftning
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en plan för utökad bemanning av
administratörer, socialsekreterare, och 1:e socialsekreterare med mål att minska det
genomsnittliga antalet ärenden per handläggare från 17 till 12,5.
2. Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en plan för hur utökad introduktion och
bredvidgång ska tillgodoses för all nyanställd personal.
3. Respektive socialnämnd får i uppdrag att inrätta en funktion med ansvar för
organisation och samordning av introduktion och kompetensutveckling.
4. 40 miljoner kronor avsätts centralt genom en omdisponering av redan reserverade
medel från posten "Beredskap för nämndernas användning av eget kapital" som
socialnämnderna kan hemställa om medel från för den utökade bemanningen under
2021.
5. Socialnämnderna får i uppdrag att se över strukturen för uppföljning och
återrapportering inom respektive förvaltning och nämnd för att tydligare inkludera
bemanning, arbetsbelastning och övriga områden i redovisningen.

Yrkandet

Redovisningen pekar ut ett antal problem och förslag på åtgärder inom den
myndighetsutövande socialtjänsten för barn och unga. Behoven av åtgärder kan skilja sig
åt mellan socialnämnderna och en del av åtgärderna kan hanteras lokalt i respektive
socialnämnd. Det finns dock ett antal gemensamma nämnare där alla socialnämnder
behöver göra liknande åtgärder för att säkerställa en kvalitativ och likvärdig socialtjänst
för barn och unga i hela Göteborg.
Redan när uppdraget lyftes i Kommunstyrelsen konstaterade vi rödgrönrosa följande:
”Grundproblemet är att det ekonomiska utrymmet som skulle behövas för att säkra en
rättssäker och kvalitativ socialtjänst inte finns i den styrande budgeten, vilket bevisligen
riskerar att ha förödande konsekvenser för de mest utsatta i samhället. (…) Vi är
övertygade om att vad socialtjänsten behöver, oavsett samhällskriser eller inte, är
tillräckligt med personal av relevanta yrkeskategorier, bra arbetsmiljö och goda
förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.”
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Redovisningen visar att de flesta som arbetar inom socialtjänstens myndighetsutövning
för barn och unga upplever en mycket hög arbetsbelastning. Nästan tre fjärdedelar av de
tillfrågade överväger att byta jobb och en femtedel säger att arbetsbelastningen är så hög
att de inte hinner med. Hela 71% säger att arbetsbelastningen är hög eller för hög.
Redovisningen visar också att det finns ett stort behov av att se till att alla nyanställda får
en bra introduktion och att det finns reella möjligheter att delta i den
kompetensutveckling som erbjuds, särskilt eftersom många anställda är unga och därmed
relativt nya i yrket.
Det första förslaget på åtgärd som presenteras i redovisningen handlar om utökad
bemanning för att få ner antalet ärenden per handläggare. Det är en förutsättning för att ha
utrymme till kompetensutveckling, handledning, och andra kvalitetshöjande åtgärder. Ett
tydligt önskemål från personalen är också avlastning och stöd gällande administration.
Socialnämnderna behöver göra en översyn av bemanningen av både administratörer,
socialsekreterare och 1:e socialsekreterare i respektive förvaltning.
Vi rödgrönrosa föreslår att socialnämnderna får i uppdrag att göra en plan för utökad
bemanning enligt förslaget i utredningen att sänka snittet för antal ärenden per
handläggare från dagens 17 till 12,5. En sådan utökning beräknas kosta 55 miljoner
kronor på helåret. Då första kvartalet av 2021 snart har passerat kommer inte kostnaden
upp i den beräknade summan för helåret. Eftersom den ökade bemanningen av
tidsmässiga skäl inte kommer nå kostnader för ett helt år och att vi i nuläget inte vet hur
behoven av bemanning skiljer sig mellan socialnämnderna, föreslår vi att cirka 75% av
summan avsätts centralt. När socialnämnderna har genomfört en översyn och planering
kan de hemställa om dessa medel utifrån respektive nämnds behov. För kommande år kan
kostnaderna hanteras inom ramen för ordinarie budgetberedning.
Vi rödgrönrosa föreslår därför att alla socialnämnder gör en sammanhållen plan för
introduktion och bredvidgång för nyanställda, för att säkerställa att personalen får rätt
kompetens från start och har möjlighet att arbeta sin första tid tillsammans med en mer
erfaren kollega. Vi föreslår också att en funktion inrättas i varje socialnämnd som tar
ansvar för att organisera och samordna introduktionen. Introduktion och rätt
kompetensutveckling tidigt i karriären är helt avgörande för att anställda ska bli trygga i
sin roll som myndighetsutövande socialsekreterare. En sådan funktion finns idag i
Angered och kan ansvara både för generell introduktion, och smalare lösningar utifrån de
anställdas behov av kompetensutveckling och stöd.
Avslutningsvis behöver socialnämnderna genomföra tydliga och strukturerade
uppföljningar av alla de frågor som redovisningen berör. Det ska inte behövas särskilda
utredningar för att belysa en personalgrupps förutsättningar att utföra sitt arbete i enlighet
med lagkraven. De problemområden som nu lyfts är inte heller ny information, det har
tidigare gjorts ett antal utredningar och redogörelser. Problemet är att det inte åtgärdas
tillräckligt.
Nämnderna måste hela tiden se över, följa upp och utveckla frågor om bemanning,
arbetsbelastning och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. När det finns
allvarliga brister måste det finnas en lyhördhet för att också vidta nödvändiga åtgärder
oavsett om det finns inplanerat i årets budget eller inte.
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Central Samverkansgrupp
(CSG)
Utdrag ur protokoll

Protokoll 3/21
Sammanträdesdatum
2021-02-11

Dnr 0284/21

§ 5 Samverkan före beslut
b) Utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i
staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns
för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn (dnr 0850/20) Handling
utsänd 2021-02-04
Britta Timan och Lisa Jacobsson Flöhr föredrar ärendet.
Dialog har förts i arbetsgrupp, en facklig referensgrupp, fokusgrupp samt
organisationen för maskrosbarn.
Dialog förs om innehållet och slutsatserna i rapporten.
Vision antecknar till protokollet att detta arbete måste få kosta pengar, Vision ser stora
svårigheter för förvaltningarna med anledning av resurstilldelningen i Budget 2021
som beslutats av politiken och som innebär att neddragningar behöver göras i
socialförvaltningarna
Saco framför att det är en gedigen utredning som är väl genomförd, det har varit en
god, ömsesidig och värdefull facklig dialog och en bra samverkan. Arbetsgivaren
instämmer med detta, utredarna framför att det varit värdefull dialog i ärendet.
Presentationen biläggs protokollet
Informationen antecknas till protokollet
Samverkan är genomförd i enighet
Vid protokollet
……………………………………..
Anna Wilsson
Protokollet justeras
…………………………...................
Eva Hessma, Arbetsgivaren

…………………………...................
Sandy Westergren, Kommunal

……………………………..............
Karin Sivertz, Saco

………………..…………………….
Hilda Johansson, TCO

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-02-03
Diarienummer 0858/20

Handläggare
Britta Timan, Lisa Jacobson Flöhr, Birgitta Rein
Telefon: 031-368 04 56
E-post: förnamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se

Redovisning av uppdrag att utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande
barn- och ungdomsvården avseende
förutsättningarna att leva upp till gällande
lagstiftning
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 535 till stadsledningskontoret att utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med
avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose
skydds- och vårdbehoven för utsatta barn, redovisningen antecknas samt uppdraget
förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 535
att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården i staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.
Den genomlysning som genomförts visar en bild av verksamheter med en delvis hög
arbetsbelastning och komplicerade ärenden. Yrket som socialsekreterare präglas av de
svårigheter och osäkerhetsmoment som ingår i vardagen. I den enkät som genomförts
inom ramen för uppdraget uppger 73 procent av de svarande att de någon gång under de
senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. Den viktigaste
åtgärden som arbetsgivaren anses kunna vidta för att man inte ska lämna socialtjänsten är
att förbättra arbetsvillkoren rent generellt. De problem som finns löses inte med en
självklar åtgärd utan flera insatser bör genomföras samtidigt utifrån respektive ansvarig
nämnds lokala förutsättningar.
I ärendet belyses möjliga åtgärder inom följande områden; bemanning, introduktion och
kompetensutveckling, stöd till socialsekreterarna och verkningsfulla insatser.
Arbetssätt och förutsättningar ser olika ut i olika förvaltningar och det finns därför inte en
enskild lösning som kan tillämpas. De förslag till möjliga åtgärder för en hållbar barnoch ungdomsvård som presenteras i rapporten behöver omhändertas i de nya nämnderna
utifrån deras respektive förutsättningar. Rapporten ger en bas för fortsatt arbete och
underlag för prioritering av eventuellt kommande uppdrag.
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Bedömning ur ekonomisk dimension

Några av de möjliga åtgärder som föreslås i ärendet leder vid ett genomförande till ökade
kostnader. Kostnader för en ökad bemanning och stärkt administrativt stöd kan uppstå i
de nämnder där en sådan åtgärd behöver prioriteras. Satsningar på fortsatt introduktion
och kompetensutveckling, utveckling av handledning och internt stöd samt fortsatt
utveckling av verkningsfulla insatser och kunskapsstyrning behöver göras utifrån de nya
socialnämndernas beslutade prioriteringar. Kostnaderna är inte möjliga att beräkna i
nuläget. I ett längre perspektiv kan antas att förbättrade förutsättningar och minskad
personalomsättning för den sociala barn- och ungdomsvården leder till en högre grad av
kostnadseffektivitet för verksamheterna.
En djupare analys av de ekonomiska förutsättningarna inom stadens sociala barn- och
ungdomsvård har inom ramen för uppdraget varit svår att genomföra utifrån den
pågående omorganisationen. Kommunstyrelsen har i budget 2021 getts uppdraget att ta
fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för facknämndsorganisationen med fyra
socialnämnder.
Vid en bedömning av barn och ungdomsvårdens ekonomiska förutsättningar är det
relevant att jämföra de resurser som används i Göteborg med nivån i övriga kommuner.
Stadens totala nettokostnad för hela den sociala barn- och ungdomsvården i
stadsdelsnämnderna uppgick 2019 till 1561 miljoner kronor varav 361 miljoner utgör
personalkostnader. Totalt för individ- och familjeomsorgen hade Göteborg 2018 och
2019 en nettokostnad som var cirka 9 procent högre än vad som kunde förväntas utifrån
genomsnittskostnaden för alla kommuner och Göteborgs socioekonomiska förhållanden,
så som de mäts i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. För enbart barn och
ungdomsvården finns inte motsvarande jämförelse som tar hänsyn till socioekonomiska
skillnader. Jämförs kostnaden för barn och ungdomsvård per invånare 0–20 år var
kostnaden 2019 för Göteborg 12 600 kronor per invånare, för Stockholm 7 700 per
invånare och för Malmö 10 700 kronor. Genomsnittskostnaden för samtliga kommuner
var 9 800 kronor per invånare och för kommungruppen större städer 9 600 kronor per
invånare.
Personalomsättning
Kostnaderna för rekrytering och personalomsättning är till viss del svåra att beräkna och
består av flera olika delar. Dels uppstår direkta kostnader för rekrytering, introduktion
och inskolning i yrket, dels produktionsbortfall kopplat till såväl den nyanställde som den
person som lämnar sin tjänst. Summan för rekrytering, introduktion och inskolning av ny
personal samt kostnader för avveckling av medarbetaren som lämnar, kan beräknas till
cirka 350 000 - 550 000 kronor – vid varje nyanställning.

Under 2019 gjordes totalt 97 rekryteringar av externt tillsvidareanställda vilket ger en
total kostnad för nyrekrytering på mellan 34 till 53 miljoner kronor (exklusive kostnader
för internrekryteringar). Under 2020 gjordes 52 rekryteringar av externt
tillsvidareanställda. Statistiken för 2020 är svåranalyserad då både pågående pandemi och
den omorganisation som genomförts i staden påverkar omsättningen.
Stärkt bemanning och tillgång till administrativt stöd
Regeringen har under åren 2016–2020 genomfört en stimulanssatsning för att stärka
bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Statsbidraget har haft till syfte
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att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten och har fått användas
till att öka antalet
-

socialsekreterare
arbetsledare och
administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras
arbete med myndighetsutövning.

Göteborgs Stad har totalt under de fem år satsningen genomförts tilldelats ca 28,7
miljoner kronor för stärkt bemanning (ca 5,7 miljoner kronor årligen).
Behovet av stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården är svår att
bedöma ur ett hela staden-perspektiv. Förutsättningarna ser olika ut inom olika
förvaltningar. Att mäta arbetsbelastning och avgöra vad som är en tillräcklig bemanning
är komplext och kunskapsläget kring ämnet är lågt. Antal ärenden per socialsekreterare
ger en enkel bild, men är ett otillräckligt mått eftersom olika brukare behöver olika
insatser och stödbehovet är varierande. Dessutom kan också andra arbetsuppgifter ingå
inom ramen för en socialsekreterartjänst. Med dessa förbehåll i beaktande kan följande
räkneexempel ändå ligga till grund för ett resonemang kring kostnader för en ökad
bemanning.
Vid en mätning den 15 november 2020 hade varje socialsekreterare i snitt 17 ärenden per
tjänst (antalet varierar dock från i snitt 13 ärenden till 19 ärenden per tjänst). Om en
normaltjänst skulle antas utgöra 12,5 ärenden per handläggare skulle ytterligare ca 65
handläggare behövas i verksamheterna. Till detta tillkommer ett behov av ytterligare
cirka 10 1:e socialsekreterare och cirka fem enhetschefer. Kostnaden för detta uppgår då
till cirka 55 miljoner kronor.
Om en normaltjänst istället antas utgöras av 15 ärenden per handläggare är kostnaden för
att bemanna upp ca hälften, det vill säga 27,5 miljoner kronor och skulle normaltjänsten
antas utgöras av 10 ärenden per handläggare skulle kostnaden uppgå till cirka 82,5
miljoner kronor.
Räkneexemplet bör också sättas i relation till den totala kostnaden för personal inom den
sociala barn- och ungdomsvården som 2019 uppgick till 316 miljoner kronor och den
totala nettokostnaden för hela den sociala barn- och ungdomsvården i
stadsdelsnämnderna som 2019 uppgick till 1 561 miljoner kronor.
En ökad bemanning är i vissa fall viktigt för att övriga åtgärder ska kunna få fullt
genomslag såsom utveckling av arbetssätt, deltagande i introduktion och
kompetensutveckling, ökat medhandläggarskap, handledning och stöd, utvecklingsarbete
med mera.
Något som enhälligt framhålls i enkät och fokusgrupper är vikten av tillgång till ett
administrativt stöd. Vid en eventuell satsning på ökad bemanning är det viktigt att också
se över behovet av ett sådant stöd.
Introduktion och kompetensutveckling
Medel ur personal- och kompetensförsörjningsanslaget och statsbidrag har tidigare
använts för att finansiera stadsdelsförvaltningarnas gemensamt prioriterade satsningar
gällande introduktion och kompetensutveckling. Ur kompetensanslaget 2021 har
2 720 000 kronor beviljats för hela området barn och unga (utförarverksamheten
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inräknad) och innefattar bland annat satsningar på Plattformsarbetet, Yrkesresan och en
kompetenssatsning riktad till socialsekreterare för att anpassa handläggning och
dokumentationen inom den sociala barn- och ungdomsvården (den så kallade LÖSAsatsningen) så att barn lättare ska kunna ta till sig nödvändig information och göras mer
delaktiga.
De nya socialnämnderna kommer ha en avgörande betydelse för att identifiera behov av
fortsatt kompetensutveckling de kommande åren. I tidigare arbeten har behov av att
införa gemensamma systematiska bedömningsinstrument identifierats. Satsningarna
behöver dock göras utifrån de nya socialnämndernas beslutade prioriteringar och är därför
inte möjliga att kostnadsberäkna i dagsläget.
Fortsatta satsningar och utveckling av handledning och internt stöd på
arbetsplatsen
I fokusgrupperna har en dialog förts kring vikten av en stöttande struktur då ett
fungerande stöd är en förutsättning för att klara av yrket. Ärendehandledning finns på
enheterna och tillgång till extern processhandledning beskrivs som viktigt.

Utifrån arbetsuppgifternas karaktär med svåra möten, inte sällan med människor i kris har
det konstaterats att det kan behövas ytterligare stöd, kanske i riktning mot krisbearbetning
för att möjliggöra en systematiskt psykisk avlastning. Något som diskuterats i
arbetsgruppen och i fokusgrupperna är att tillsammans på respektive enhet utforma ett
systematiserat internt stöd. Ett sådant stöd skulle vara regelbundet återkommande och
kunna ledas av någon i arbetsgruppen. Syftet skulle vara att underlätta för handläggare att
bearbeta känslomässigt utmanande situationer. Utformningen av ett sådant stöd behöver
diskuteras och bearbetas av de som berörs varför en sådan satsning inte är möjlig att
kostnadsberäkna i dagsläget.
Kunskapsstyrning och tillgång till verkningsfulla insatser
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik pågår i stadens
socialtjänstverksamheter. Att arbeta med en evidensbaserad praktik förväntas ge bättre
resultat för den enskilde brukaren. I en förlängning kan det leda till en högre grad av
kostnadseffektivitet för verksamheterna. Staden har tillfälle att i samband med
omorganiseringen av stadsdelarnas verksamhet skapa en organisation och stödstruktur
som bär kunskapsstyrningens olika delar och möjliggör en evidensbaserad praktik.
Personella utvecklingsresurser med olika uppdrag finns inom individ- och
familjeomsorgens verksamheter i staden. I vilken takt och i vilken omfattning arbetet
bedrivs är en ambitionsfråga men i samband med den nya nämndsorganisationen finns
sannolikt möjlighet till ett effektivare utnyttjande av stadens samlade resurser inom
området varför utvecklingen bedöms kunna rymmas inom ram.

Medel ur personal- och kompetensförsörjningsanslaget och statsbidrag har använts för att
finansiera gemensamma satsningar gällande utbildning i vissa metoder och följeforskning
för skapande av beprövad erfarenhet. De nya socialnämnderna måste identifiera vilka
insatser och metoder det finns behov av och leda kunskapsstyrningen och utvecklingen
framöver. Satsningar behöver fortsatt göras utifrån de nya socialnämndernas beslutade
prioriteringar varför kostnaderna i nuläget inte går att beräkna.
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Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). Med
utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på
ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv. Konventionsstaterna ska
säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga. När
vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och
skydda barn som annars riskerar en ogynnsam utveckling.
Socialnämndens uppgift är att utifrån sin utredning ta ställning till om barnet har behov
av insatser från nämnden. Att arbetet inom de myndighetsutövande delarna inom
socialtjänsten bedrivs på ett rättssäkert och kvalitativt sätt har därför stor betydelse för att
barns rätt till liv och utveckling säkras.
Enligt barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som berör
barn. Socialtjänstlagen anger att man vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser för barn ska låta det som är bäst för barnet vara avgörande. Barn har
rätt att vara delaktiga i frågor som berör barnet. Barnets åsikter och inställning ska
tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Göteborgs Stad
arbetar aktivt med att utveckla möjligheten för barn och unga att ha inflytande och vara
delaktiga i de frågor som rör barnet. Barn tillfrågas systematiskt om sina synpunkter på
socialtjänsten och verksamheten utvecklas utifrån den information barnen lämnar.
De barn som berörs av en barnavårdsutredning tillhör i stor utsträckning grupper som har
behov av insatser från samhällets sida för att uppnå jämlika förutsättningar för ett
självständigt liv. Om barnavårdsutredningar inte genomförs i enlighet med
socialtjänstlagens krav och intentioner finns risk för att samhället inte kan erbjuda det
skydd och det stöd som barn har rätt till. Förbättrade förutsättningar för att säkra arbetet
inom den sociala barn- och ungdomsvården ökar förutsättningarna för likabehandling av
stadens invånare och bedöms ha en positiv inverkan för stadens barn och unga som är i
behov av stöd från socialtjänsten.
Under år 2019 gjordes totalt ca 23 000 aktualiseringar i Göteborgs Stad. Att bli föremål
för en aktualisering var totalt sett vanligare bland pojkar i varje åldersgrupp och för varje
aktualiseringstyp än bland flickor. Totalt sett var andelen aktualiseringar som rör pojkar
52 procent, 44 procent berörde flickor och 4 procent berörde barn/unga av okänt eller
annat kön.1 En ökad kvalitet inom den myndighetsutövande delen av den sociala barnoch ungdomsvården kan bidra till en utveckling av socialtjänstens likabehandlingsarbete.

Samverkan

Information om ärendet har lämnats i HR referensgrupp den 7 oktober 2020. En facklig
referensgrupp har utsetts av central samverkansgrupp (CSG). Gruppen har träffats vid två

1

Kategorin okänt kön består av skyddade personer, personer med personnummer som slutar på ”0000” och
personer med sex siffror i sitt personnummer.
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tillfällen har inrättats för att arbeta med uppdraget. Planerad samverkan sker i CSG den
11 februari 2021.

Bilagor
1.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-06-03, § 535

2.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-02, § 691, samt
tjänsteutlåtande, Inriktning gällande uppdrag att skyndsamt utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i
staden

3.

Rapport - Förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården i staden avseende förutsättningarna att leva upp till den
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för
utsatta barn
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Ärendet

Stadsledningskontoret redovisar i ärendet kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03 § 535
att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården i staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.

Beskrivning av ärendet
Uppdrag och inriktningsbeslut
Stadsledningskontoret gavs i juni 2020 uppdraget att skyndsamt utreda förhållandena
inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på
förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och
vårdbehoven för utsatta barn.

Utredningen bör ha särskilt fokus på de eventuella brister som kan finnas inom
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid
orosanmälningar som myndigheten får sig till del.
I uppdraget ingår också att lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för att
garantera en hållbar socialtjänst.
Stadsledningskontoret redogjorde i tjänsteutlåtande daterat 2020-08-07 för förslag till
inriktning för uppdraget. Uppdraget bedömdes vara omfattande och kompetens och
underlag gällande HR, ekonomi och verksamhet samt brukarperspektivet bedömdes
krävas i arbetet. Kommunstyrelsen godkände föreslagen inriktning 2020-09-02, § 691.
Arbetssätt och metod
Till arbetet med uppdraget har knutits flera kompetenser och arbetsgrupper. En
arbetsgrupp bestående av de fyra avdelningscheferna som ansvarar för den
myndighetsutövande verksamheten inom barn och unga i de nya socialnämnderna samt
tidigare sektorschef i SDF Östra Göteborg har kartlagt viktiga områden samt analyserat
och föreslagit åtgärder. För att under arbetets gång ha fokus på de barn och unga som
verksamheten finns till för har också löpande avstämningar gjorts med
brukarorganisationen Maskrosbarn.

En facklig referensgrupp har utsetts av CSG. I gruppen har representanter för Saco
(Akademikerförbundet SSR och Akavia) samt Vision ingått. Gruppen har träffats vid två
tillfällen för att gemensamt diskutera, identifiera och analysera åtgärder.
För insamlandet av relevant data har en enkät skickats ut till samtliga socialsekreterare
inom den myndighetsutövande delen av den sociala barn- och ungdomsvården.
Enkätutskicket bygger på listor som kopplats till en verksamhetskategori i
personalsystemet Nekksus. I denna kategori finns också en del personer som är
frånvarande (till exempel föräldraledighet och sjukskrivning) varför det är svårt att veta
exakt hur många som varit i tjänst det datum enkäten skickats ut. 178 svar har inkommit
vilket bedöms motsvara ungefär 50 procents svarsfrekvens.
För fördjupande diskussioner utifrån enkätresultat och indikatorer har fyra
fokusgruppsintervjuer genomförts. Grupperna bestod av representanter från
verksamheterna med följande uppdrag och erfarenhet:
•

socialsekreterare, nya i yrket,
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•
•
•

socialsekreterare, arbetat längre än två år,
1:e socialsekreterare samt
enhetschefer.

Dessutom har mätningar gällande ärenden per handläggare, anställda per chef samt antal
potentiella samverkansparter per ärende genomförts i verksamheterna.
Resultatet från enkäten och diskussionerna i fokusgrupperna har tillsammans med
mätningarna och ett flertal indikatorer och nyckeltal fungerat som underlag i arbetet.
Arbetet har skett i bred förankring med avdelningscheferna för den myndighetsutövande
delen av den sociala barn- och ungdomsvården och de fackliga organisationerna.
Läsanvisning
Tjänsteutlåtandet med tillhörande rapport har delats in i olika avsnitt utifrån uppdraget.
Först presenteras en bakgrund kring tidigare genomförda arbeten med bäring på
uppdraget. Därefter redovisas det arbete som genomförts tillsammans med
avdelningschefer och fackliga företrädare. Arbetet redovisas i sin helhet i en särskild
rapport (se bilaga 3) och endast en sammanfattning beskrivs i tjänsteutlåtandet. Sist
lämnas stadsledningskontorets bedömning.

Bakgrund
Kommissionsarbetet – struktur och arbetssätt inom socialtjänsten
Under hösten 2012 genomförde socialsekreterare över hela landet manifestationer för att
belysa och uppmärksamma de brister som ansågs finnas i organisation och struktur i
arbetet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen 2012-10-24 (§ 751 dnr 1433/12)
stadsledningskontoret i uppdrag att utreda socialtjänsten i staden. Detta resulterade i en
rapport, ” Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten” med ett antal rekommendationer
som stadsdelsförvaltningarna arbetade vidare med.

Trots arbetet utifrån rapporten fortsatte arbetsmiljön vara ansträngd och
personalrörligheten hög. Under åren 2015 och 2016 påverkades också verksamheten av
att antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige och Göteborg var mycket
stort i förhållande till tidigare år.
Handlingsplan för arbetsmiljön inom myndighetsutövningen inom hela IFO-FH
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, § 667 om plan för arbetsmiljön inom
myndighetsutövningen inom hela individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder
(IFO-FH). Ett antal åtgärder kopplade till handlingsplanen har genomförts och pågår
fortfarande. Vid uppföljningen av planen 2018 redovisade berörda nämnder ett
omfattande och systematiskt arbete. Åtgärderna kunde sammanfattas enligt följande:

•

•
•
•
•
•

Administrativt stöd genom nya roller så som till exempel administratörer,
seniorhandläggare, avtalscontroller, jurist, rekryteringsstöd samt
upphandlingsexpert i syfte att öka socialsekreterarnas tid med brukarna.
Förbättrade rutiner, uppdragsbeskrivningar och handläggarskolor för att skapa
ökad trygghet i yrkesrollen.
Förbättrad lokal och central introduktion genom plattformsarbetet.
Ökad digitalisering
Lönesatsningar för erfaren personal.
Satsningar avseende färre medarbetare per enhetschef och 1:e socialsekreterare.
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Vid uppföljningen konstaterades att personalomsättningen och sjuktalen hade minskat
samt att fler kvalificerade sökande fanns till utannonserade tjänster inom de
myndighetsutövande delarna inom IFO-FH. Sett till hela området IFO-FH fortsatte delvis
den positiva trenden under 2019. För den myndighetsutövande delen av den sociala barnoch ungdomsvården ökade dock personalomsättningen under 2019 samtidigt som den
totala sjukfrånvaron minskade något.
Nationell inspektion av socialsekreterares arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket gjorde under 2015–2017 en nationell satsning för att inspektera
socialsekreterares arbetssituation. I mars 2016 trädde en ny föreskrift från
arbetsmiljöverket ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) i kraft.
Föreskriften reglerar bland annat kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och
kränkande särbehandling.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att socialtjänsten på senare år haft stora problem
med både hög arbetsbelastning och stor personalomsättning och mer än var tredje
socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet.
Socialtjänstens lokala organisation har stor betydelse för arbetsmiljön. Stora enheter med
många medarbetare och chefer som känner sig otillräckliga i sitt ledarskap resulterade i
bristande stöd till socialsekreterarna. Lösningen att 1:e socialsekreterare har fått i uppgift
att handleda sina kollegor visade sig i vissa fall inte kunna ersätta det stöd som ansågs
krävas. Detta då det finns en skillnad mellan det behov av stöd som finns i ärenden och
det behov av stöd som behöver finnas mellan medarbetare och chef. 1:e socialsekreterare
hade ofta en hög arbetsbelastning och arbetade också med egna ärenden. De har dessutom
inte som uppgift att fånga upp signaler på hög arbetsbelastning och ohälsa på samma sätt
som en chef. Socialsekreterarna saknade ofta tillräcklig introduktion, upplevde sig inte
kunna koppla av från ärenden på fritiden och upplevde bland annat sömnproblem som en
följd av detta.2
Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården
Regeringen tillsatte under åren 2015–2017 en nationell samordnare för den sociala barnoch ungdomsvården som hade i uppdrag att stärka och stödja socialtjänsten i arbetet med
barn och unga. Den nationella samordnaren föreslog förstärkningar av tidiga och
samordnade insatser men också en oberoende utvärdering av handläggnings- och
dokumentationssystemet, Barns behov i centrum BBIC. Vidare föreslogs att en
”kommitté för barnets- och ungdomens reform” skulle tillsättas. Kommittén
rekommenderades att vara tvärkunskapsmässigt sammansatt. Förutom att barn, unga och
familjer föreslogs vara representerade skulle även tvärkunskapen hämtas ifrån nationell,
regional och kommunal nivå, universitet och högskolor, barnrättsorganisationer
civilsamhället i stort, privata aktörer samt fackliga företrädare. Någon kommitté i enlighet
med förslaget har inte tillsatts.
Kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade
insatser, arbetssätt och metoder
Stadsledningskontoret fick i budget 2019 i uppdrag att säkerställa att metoder och
arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är evidensbaserade. Inom ramen för
uppdraget genomfördes en kartläggning av arbete och processer som bedrivs utifrån
evidensbaserade insatser, arbetssätt och metoder. Kartläggningen visade att
2

Arbetsmiljöverket 2018-12-12. Rapport, "Socialsekreterares arbetsmiljö" 2015/051465
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verksamheterna använder flertalet insatser och metoder som kan innebära förutsättningar
för en kunskapsbaserad verksamhet. Kartläggningen ger en bas för det fortsatta
strategiska arbetet i de nya socialnämnderna med att planera och prioritera för vilka
insatser och metoder som bör användas. Den nya organisationen antogs ge ökad
möjlighet till ett stärkt arbete med kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik då fokus
och kunskap om socialtjänstens förutsättningar och möjligheter ansågs bli större.3
Framtidens socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47
2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av
socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts
på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och
utmaningar har tillkommit. Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnade
slutbetänkandet till regeringen i slutet av augusti 2020 och är ute på remiss. Utredningens
större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande
planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Förutsättningar för att leva upp till lagkraven inom den
myndighetsutövande delen av individ- och familjeomsorgen,
barn och unga
Utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården
Flera insatser har genomförts under åren efter att kommissionsarbetet lämnat sina
rekommendationer och Handlingsplan för arbetsmiljön inom myndighetsutövningen inom
IFO-FH implementerats. Berörda nämnder har genomfört analys och prioriteringar av
åtgärder lokalt och vissa stadensgemensamma åtgärder har genomförts. Vid
uppföljningen av planen 2018 redovisades ett omfattande och systematiskt arbete.
Personalomsättningen och sjuktalen hade minskat och fler kvalificerade sökande fanns till
utannonserade tjänster. Personalomsättningen inom den myndighetsutövande delen av
den sociala barn- och ungdomsvården ökade dock under 2019 för att under 2020 minska.

Ett gemensamt plattformsarbete har kommit till stånd där en stadengemensam
introduktion tagits fram samtidigt som en fördjupad introduktion inom ramen för GRsamverkan startat, den så kallade Yrkesresan. Ett gemensamt system för
kompetensutveckling för mer vana och erfarna socialsekreterare är också under
uppbyggnad inom Yrkesresan. Satsningar på administrativt stöd har genomförts och
tjänstemätningen har utvärderats och utvecklats. Inom ramen för plattformsarbetet har
också gemensamma rutiner tagits fram för att öka likvärdigheten och för att bygga en
gemensam struktur kopplat till det gemensamma processarbetet. De åtgärder som
vidtagits fungerar i flera fall väl men åtgärderna bedöms inte alltid nå hela vägen för att
leva upp till de lagkrav som finns. I tidigare genomförda granskningar av handläggningen
av ärenden avseende våld i nära relation, kontroller av sena utredningar,
avvikelsehanteringen med mera kan konstateras att verksamheterna har vissa
kvalitetsbrister.

3

Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen är
evidensbaserade, Dnr 0398/19, KF 2020-09-10 § 33
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Rollen som socialsekreterare
Rollen som socialsekreterare präglas bland annat av att man måste agera utifrån osäkra
premisser. Socialsekreterare måste göra bedömningar och fatta beslut om hur problemen
hos människorna de möter ska förstås och hanteras. Det ger socialsekreteraren ett
utrymme att efter kunskap och eget omdöme göra bedömningar och fatta beslut baserade
på tolkningar av situationen. Informationen som socialsekreterare har att agera utifrån är
ofta sparsam och inte sällan av subjektiv karaktär. En stor mängd ställningstaganden
måste göras, ofta under tidspress, och möjligheterna att göra fel är många. Man kan
handla för tidigt och för mycket lika väl som för sent och för lite. Socialarbetaren blir mer
eller mindre påverkad av emotionerna som skapas i mötet och kan ha behov av att
bearbeta både sina egna och klientens känslor. Bearbetningen av dessa känslor kräver tid
och bör ske tillsammans med kollegor. För att öka säkerheten i bedömningarna och öka
transparensen och rättssäkerheten, har kraven på dokumentation ökat och olika typer av
standardiserade modeller och checklistor införts
Personalens sammansättning och arbetssituation
Omsättningen av personal har efter 2016 succesivt minskat (2019 undantaget).
Socialsekreterargruppen har under samma period blivit allt yngre och många
socialsekreterare är i barnafödande ålder vilket leder till en hög andel föräldralediga
jämfört med andra liknande yrkesgrupper i kommunen. Sjukfrånvaron har under de
senaste fem åren varit relativt stabil.

Antalet aktualiseringar inom den sociala barn- och ungdomsvården har sedan
mätningarna startade 2012 stadigt ökat. Trots att socialsekreterarna har blivit fler har inte
utvecklingen följt inflödet av nya aktualiseringar. Det har under åren blivit fler
aktualiseringar att hantera per bemannad heltid.
I den enkäten som genomförts inom ramen för arbetet uppger 73 procent av de 178
socialsekreterare som svarade att de någon gång under de senaste två åren allvarligt
övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. Den viktigaste åtgärden som arbetsgivaren
anses kunna vidta för att man inte ska lämna socialtjänsten är att förbättra arbetsvillkoren
rent generellt.
I enkäten och i diskussionerna i fokusgrupperna framkommer en bild av arbetsplatser
med en hög arbetsbelastning och svåra och komplicerade ärenden med stort behov av
samverkan med andra aktörer. Men det finns också exempel på motsatsen. Av de som
besvarat enkäten uppger 71 procent att de har en för hög eller hög arbetsbelastning. 19
procent anger att belastningen är så hög att de inte hinner med arbetsuppgifterna. 76
procent anger att de minst en gång per vecka känner negativ stress i sitt arbete kopplat till
arbetssituationen samtidigt som 66 procent anger att de minst någon gång per månad har
svårt att sova för att de känt sig oroliga för sitt arbete. Arbetsbelastningen varierar dock
stort mellan förvaltningarna. En förvaltning beskrivs i fokusgruppsdiskussionerna ha ökat
sin bemanning samtidigt som ett ändrat arbetssätt har införts vilket lett till en rimlig
arbetsbelastning och större tillfredställelse i arbetet.
En socialsekreterares arbetsmiljö påverkas dock av fler faktorer än att inflödet av nya
ärenden är för stort i förhållande till verksamhetens resurser. Att möta människor i kris
och svåra situationer leder också till behov av avlastning och stöd. I fokusgrupperna
betonas vikten av att ha tillgång till ett fungerande stöd, såväl metodhandledning som
processhandledning och ett internt stöd utifrån inträffade krissituationer eller andra
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

11 (19)

stressfyllda situationer. Av de 178 socialsekreterarna som svarat på enkäten anger 65
(37%) att de utsatts för hot och/eller våld på grund av sitt arbete de senaste två åren. 49 av
dessa 65 anger att de fått stöd av sin arbetsgivare efter det inträffade och 28 av dem som
fått stöd upplevde det som ganska eller mycket bra.
Gruppen socialsekreterare inom barn och unga blir också allt yngre. Många kommer till
den sociala barn- och ungdomsvården direkt efter avslutad utbildning och har därför inte
hunnit få någon längre erfarenhet av yrket. Socionomutbildningen är en
generalistutbildning och behovet av introduktion är därför stor. Kunskapsutvecklingen
inom området gör också att man i rollen som socialsekreterare ständigt måste utveckla sin
kunskap inom flertalet områden. Introduktion och kompetensutveckling finns i relativt
stor utsträckning tillgängligt men behöver fortsatt utvecklas och systematiseras.
Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden och
chefens arbetssituation är en grundläggande förutsättning för de anställdas arbetsmiljö.
Chefers organisatoriska förutsättningar är en prioriterad fråga i Göteborgs Stad. I
samband med stadens omorganisation genomfördes under 2020 en enkätstudie
tillsammans med forskare från Göteborgs Universitet med syftet att beskriva
enhetschefers uppfattningar om deras organisatoriska förutsättningar, stöd, resurser och
praktiker att leda, organisera och utveckla sin verksamhet. I resultatet framkommer bland
annat att arbetstillfredsställelsen som helhet var hög men också att enhetscheferna inom
individ- och familjeomsorgen mer sällan än övriga har ett administrativt stöd och har
mindre stöd genom ledning och organisation. De upplever sig ha en hög överbelastning,
möter i stor utsträckning värdekonflikter och har tid- och resursbrister. Samtidigt
framkommer att det finns ett gott samarbete med medarbetare och de har ett stimulerande
utbyte med klienter.
Såväl i den enkät som genomförts som i fokusgrupperna betonas vikten av ett
välfungerande administrativt stöd. I enkäten rankas administrativt stöd högt utifrån
åtgärder som bör vidtas för att få erfarna socialsekreterare att stanna. I fokusgrupperna
finns en enighet om att de administrativa resurserna som finns gör ett mycket viktigt
arbete och fungerar avlastande för socialsekreterare och chefer så att mer tid finns för
andra arbetsuppgifter.
Verkningsfulla insatser och brukarmedverkan
För de barn och unga som har behov av stöd och skydd är det av största vikt att de
insatser och metoder som används inom socialtjänsten är kunskapsbaserade och bygger
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna måste leda till positiva förändringar för
de barn och unga som behöver dem. Systematiskt arbetssätt för brukardelaktighet behöver
byggas in i verksamheterna. Inom forskning lyfts barn och ungas delaktighet och
inflytande i processen som en avgörande faktor för positiva resultat. Det är också en av
hörnstenarna i den evidensbaserade praktiken och en rättighet för barn och unga.
Stadsledningskontoret redovisade i kommunfullmäktige i september 2020 en kartläggning
av arbete och processer som bedrivs utifrån evidensbaserade insatser, arbetssätt och
metoder inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad. Kartläggningen visade att
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verksamheterna använder flertalet insatser och metoder som kan innebära förutsättningar
för en kunskapsbaserad verksamhet.4
Slutsatser och möjliga åtgärder
Sammanfattningsvis kan konstateras att socialtjänsten, för att leva upp till den lagstiftning
som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn, måste ges
förutsättningar för

•
•
•
•

en tillräcklig bemanning,
en fungerande introduktion och kompetensutveckling,
ett fungerande stöd till socialsekreterarna och
verkningsfulla, kunskapsbaserade insatser.

Eller annorlunda uttryckt: Varje socialsekreterare måste ha tillräcklig tid, kunskap och
stöd samt kunna erbjuda verkningsfulla insatser för att leva upp till de lagkrav som finns.
Ett antal möjliga åtgärder har identifierats för att nå en mer hållbar verksamhet.
Satsning på ökad bemanning
För att komma till rätta med de problem med arbetsmiljö som beskrivs i vissa
förvaltningar kan en ökad bemanning vara en del av åtgärderna. Varje förvaltning
behöver själv göra en genomlysning av hur arbetsbelastningen ser ut på aktuella enheter
och diskutera hur en normaltjänst bör se ut? Vad är ett rimligt maxantal ärenden för
respektive tjänst och hur kan man se till att varje enskild socialsekreterare inte ständigt
ligger på max?

I en sådan översyn måste också frågan om utveckling av arbetssätt inom
myndighetsutövningen och ökat medhandläggarskap ingå.
Utveckling av medhandläggarskap
I fokusgrupperna framkommer önskemål om att i större utsträckning än idag arbeta två i
vissa ärenden. För handläggare innebär detta ett delat bedömningsansvar i olika frågor.
För brukarens del kan systemet innebära en ökad rättssäkerhet samt ökad möjlighet till
kontinuitet och större möjlighet att nå en handläggare som känner till situationen.
Medhandläggarskapet kan behöva stärkas, utvecklas och nya arbetssätt prövas.
Möjligheten för medhandläggarskap hänger också samman med bemanningen i stort och
behöver beaktas i samband med en förvaltningslokal översyn.
Utveckling av intern bemanningsresurs
Diskussioner har förts i arbetsgruppen kring svårigheter att klara tillfälliga toppar och
glapp på tjänster. Det som kan te sig som en kortare frånvaro på en tjänst kan utvecklas
till längre frånvaroperioder där enheten inte klarar att täcka upp för frånvaron. För att
komma tillrätta med liknande situationer utan att överbelasta den kvarvarande personalen
kan en gemensam bemanningsresurs eller anställda internkonsulter vara ett alternativ.
Behoven av en gemensam lösning har varit svåra att fastställa utifrån pågående
omorganisation men bör undersökas ytterligare framöver.

Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och
familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19, KF 2020-09-10 § 33
4
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Utveckling av arbetssätt inom myndighetsutövningen
En av förutsättningarna för arbetet med utredningar av barn och unga är att det ofta
uppstår akuta händelser som tenderar att spoliera den arbetsplanering som handläggaren
har tänkt sig. I fokusgruppsdiskussionerna har flera personer framhållit vikten av att hitta
arbetssätt som ger möjlighet till återhämtning. Varje förvaltning bör utifrån sina
förutsättningar analysera möjligheterna att hitta arbetssätt som kan leda till bättre
planering av arbetet samt större möjligheter till återhämtning. Tidigare erfarenheter visar
att det inte är möjligt att applicera samma arbetssätt på alla enheter utan varje verksamhet
måste se över sina processer och flöden. Arbetet med digitaliseringen behöver också vara
en del av en sådan översyn. Vilka digitala metoder och arbetssätt finns och kan utvecklas
för effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och
mer tid för brukarna?

En majoritet av de personer som deltagit i arbetet ser samverkan som något positivt som
främjar arbetet och resultatet, men som tar tid. Det är ett omfattande arbete med ibland
komplicerade relationer till de samarbetsparter som handläggarna i hög grad är beroende
av. Ett arbete för att utveckla samverkan såväl internt som externt har under senhösten
2020 påbörjats i stadens nätverk för enhetschefer inom den sociala barn- och
ungdomsvården.
Fortsatt tillgång till administrativt stöd och bättre samverkan med internt stöd
Det arbete som bedrivits de senaste åren för att utveckla det administrativa stödet till
socialsekreterarna är uppskattat. En fördel med det administrativa stödet är att de som
utbildat sig till socionomer får arbeta med och fokusera på det sociala arbetet, och att
anställningen på så sätt kan bli attraktivare. För enhetschefer har organisatoriskt stöd och
ledningsstöd bland annat betydelse för minskad belastning samt högre
arbetstillfredsställelse och bättre samarbete med medarbetare. Det stöd som tycks ha stor
betydelse är det som stödjer på ett förtroendefullt sätt – och samtidigt ger självständighet.
Tillgången till administrativt stöd är olika på de olika enheterna. Varje förvaltning
behöver själv göra en genomlysning kring hur situationen ser ut på aktuella enheter och
utifrån detta se över det administrativa stödet till socialsekreterare och enhetschef. Det
stöd som finns från HR- och ekonomifunktionerna behöver också fortsatt utvecklas så att
kärnverksamheternas frågor och behov står i centrum.
Gemensamt utvecklingsarbete för enhetschefers förutsättningar
Inom ramen för program för attraktiv arbetsgivare finns ett pågående utvecklingsarbete
genom implementeringen av det forskningsbaserade verktyget Chefoskopet. Detta har
direkt påverkan på nu aktuellt uppdrag. Några ytterligare åtgärder kopplade till detta
område anses därför inte vara aktuella.
Fortsatta satsningar och utveckling av handledning och internt stödforum
I arbetet framkommer att systematisk ärendehandledning finns i samtliga förvaltningar.
Ärendehandledningen måste dock ibland prioriteras bort till förmån för mer akuta
händelser. Detta leder över tid till att handledningen inte upplevs som så viktig. En
fortsatt utveckling av den interna ärendehandledningen är därför viktig.

Med tanke på arbetsuppgiftens art och svårighetsgrad är det inte osannolikt att det behövs
ytterligare utvecklingsarbete – kanske i riktning mot krisbearbetning för att möjliggöra en
systematisk psykisk avlastning. Något som diskuterats i arbetsgruppen och i
fokusgrupperna är att tillsammans på respektive enhet utforma ett systematiserat internt
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stöd. Ett sådant stöd skulle vara regelbundet återkommande och kunna ledas av någon i
arbetsgruppen. Syftet skulle vara att underlätta för handläggare att bearbeta känslomässigt
utmanande situationer. Utformningen av ett sådant stöd behöver diskuteras och bearbetas
av de som berörs.
Det är viktigt att ha i åtanke att denna typ av internt stöd inte kan ersätta den
processhandledning som ges externt. Processhandledningen lyfts som viktig för att klara
att möta utmaningarna och orka stanna i yrket över en längre tid. Interna handledare har
inte samma utbildning och erfarenhet som de externa handledarna och en annan aspekt av
den externa handledningen är att handledaren inte finns i organisationen och därmed ses
som fristående. Det gör att vissa känner sig friare i diskussionerna. I relation till en
utveckling av internt stöd behövs det en analys av hur den externa processhandledningen
ska vara upplagd och vilket innehåll den ska ha. Samtidigt är det viktigt att den externa
handledningen inte regleras på ett sätt som gör att självständigheten hotas på så sätt att
reflektionerna i gruppen blir hämmade om styrningen blir alltför stor.
Fortsatta satsningar på introduktion
Som ny i socialsekreteraryrket kan det vara svårt att omsätta teoretiska kunskaper från
utbildningen till praktisk verksamhet vilket gör det viktigt att man som ny erbjuds en bra
introduktion. De stadengemensamma och lokala satsningar på introduktion som gjorts
bland annat inom Yrkesresan och Plattformsarbetet behöver fortgå. Stadens fortsatta
påverkansmöjlighet efter en eventuell nationell Yrkesresa behöver säkras.
Fortsatta satsningar på kompetensutveckling och alternativa karriärvägar
Staden har inom ramen för Yrkesresan byggt en struktur för kompetensutveckling som
ska ge socialsekreterare möjlighet att utvecklas genom flera faser i yrkeslivet. I
fokusgrupperna lyfts särskilt fram vikten av att få kompetensutveckling tillsammans med
andra i samma utvecklingsfas, något som Yrkesresan ger. De satsningar som gjorts på
kompetensutveckling inom Yrkesresan, Dialoga och inom Plattformsarbetet bedöms
behöva fortgå. Stadengemensamma kompetensutvecklingsplaner behöver fastställas och
behov av en ökad samordning kring kompetensutvecklingsfrågor finns. För att utveckla
lärandet i organisationen behöver verksamheten hitta sätt att ta tillvara och systematisera
den kunskap som finns på enheterna genom till exempel gemensamma forskningscirklar.
Utveckling av kunskapsstyrningen
En avgörande del för en kvalitativ verksamhet och evidensbaserad praktik är att varje
handläggare har tillräcklig kunskap och stöd i bedömningar av insatser och metoders
resultat och effekter. Resurser finns i förvaltningarna men det kan dock inte uteslutas att
ytterligare samordning och utveckling kan komma att krävas. De nya socialnämnderna
kommer ha en avgörande betydelse för att identifiera behov och leda kunskapsstyrningen
och utvecklingen de kommande åren. I tidigare arbeten har behov av att införa
gemensamma systematiska bedömningsinstrument identifierats. Satsningarna behöver
dock göras utifrån de nya socialnämndernas beslutade prioriteringar.
Ökad tillgång till verkningsfulla insatser samt fungerande brukarmedverkan för barn
och unga
Arbetet inom socialtjänsten i Sverige bedrivs i för liten utsträckning utifrån kunskap om
effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder. Ett fortsatt aktivt arbete både nationellt
och regionalt är viktiga delar för kunskapsutvecklingen inom individ- och
familjeomsorgen. I detta arbete har staden en viktig roll både som en aktiv part inom GRGöteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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samverkan men också i förhållande till universitet och högskolor. Ett gemensamt
strategiskt handlande behövs för att staden som stor aktör ska få än större påverkan på
utvecklingen.
Tidigare kartläggning5 visar att verksamheterna använder flertalet insatser och metoder
som kan innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet. Kartläggningen ger
en bas för det fortsatta arbetet i de nya socialnämnderna, med att planera och prioritera
vilka insatser och metoder som bör användas i staden.
För att leva upp till de lagkrav som finns inom den sociala barn- och ungdomsvården
måste barns och ungas rätt till delaktighet säkerställas. Detta leder inte enbart till högre
kvalitet inom verksamheten utan också till en större arbetstillfredsställelse för
socialsekreterarna. Att bibehålla det kvalitetsarbete som redan sker är av stor vikt för att
säkra ett utvecklat barnrättsperspektiv i verksamheterna och för att ge barn och unga
större inflytande över de insatser som de erbjuds. Ytterligare insatser inom området kan
behöva komma till stånd utifrån till exempel de slutsatser som kan dras från arbetet med
Västermodellen och samarbetet med Maskrosbarn.

Stadsledningskontorets bedömning

Det kan konstateras att flera åtgärder har genomförts för att förbättra villkoren inom den
sociala- barn och ungdomsvården vilket lett till flera framsteg. Samtidigt har dock yttre
omständigheter såsom till exempel ett ökat antal aktualiseringar påverkat verksamheterna
och många socialsekreterare och chefer vittnar om en alltför hög arbetsbelastning som
påverkar hälsan. Omsättningen på personal påverkar fortfarande verksamheterna negativt.
Allt för många socialsekreterare överväger att helt lämna socialtjänsten.
Förändringsarbetet handlar om långsiktiga processer. Det går inte att lösa de problem som
finns med en självklar åtgärd utan flera insatser måste genomföras samtidigt utifrån de
förutsättningar som finns i respektive ansvarig socialnämnd. Det är komplexa problem
som kräver flera insatser under lång tid. Det är genom konsekvent och uthålligt arbete
som förutsättningar för att leva upp till de krav som finns inom den sociala barn- och
ungdomsvården skapas och bibehålls över tid. Det systematiska arbetet måste bedrivas
långsiktigt och inte som ett kortlivat projekt. Det finns fortfarande mycket att göra när det
gäller socialsekreterarnas arbetsmiljö och verksamheten måste säkras för barnen som har
behov av stöd. De kompetenta och ansvarstagande individer som finns i verksamheterna
måste ges förutsättningar för att ge de stöd och skydd som utsatta barn har rätt till.
Hög kvalitet inom den sociala barn- och ungdomsvården bygger till stor del på goda
förutsättningar för handläggare, arbetsledare och chefer att utveckla verksamheten och att
rätt kompetens finns att tillgå. Att känna att man kan göra sitt jobb med kvalitet är viktigt
för att socialsekreterare ska trivas och vilja stanna i sitt arbete. För socialsekreterare
handlar det främst om arbetet med brukarna. Möjligheten att utföra sitt jobb med kvalitet
är avhängigt bland annat
•
•
•

att det inte råder personalbrist,
att man har en bra arbetsfördelning
att man har tillgång till ett adekvat stöd

5
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•
•

att det finns möjligheter till lärande och utveckling i arbetet samt
att det finns verkningsfulla insatser att erbjuda barn och unga i behov av stöd och
skydd.

Den sociala barn- och ungdomsvården beskrivs ofta som ett av de svåraste områdena
inom socialtjänsten. Komplexiteten i uppgiften leder ibland till att anställda känner
frustration och svårighet att hantera helheten i arbetsuppgifterna. Detta har lett till att
omsättningen bland anställda under åren varit stor, vilket lett till större krav på de som är
kvar. Unga, nyutbildade socionomer rekryteras ofta till tjänsterna och får alltför snabbt
ansvar för mycket svåra arbetsuppgifter. Rekryteringsbehoven har varit stora vilket har
lett till att stora resurser (tidsmässigt och personellt) har varit tvungna att avsättas för
introduktion av nyanställda både i yrket och på arbetsplatsen men också för att
återintroducera medarbetare som återgår i tjänst efter föräldraledighet eller annan
ledighet. Detta leder till att antal tjänster inte motsvaras av en faktisk kapacitet i
verksamheten – de nya gör inte en full arbetsinsats under tiden av introduktion och
inskolning och kan inte heller förväntas handlägga samma antal ärenden eller lika
komplexa ärenden som äldre och mer erfarna handläggare. Risken kvarstår att det
kvalificerade utredningsarbetet även i fortsättningen kommer att hanteras av
arbetsgrupperna med de yngsta och minst erfarna socialsekreterarna. Det är därför denna
personalgrupp som måste ges tillräckliga förutsättningar för att utföra ett kvalitativt
arbete.
I arbetet framkommer att det behövs men, i varierande utsträckning, saknas tillräcklig
bemanning. Bristande bemanning leder bland annat till att handläggarna har svårigheter
att hinna med sina arbetsuppgifter, inte hinner och orkar ge och ta emot stöd, inte kan
utföra ett arbete med tillräcklig kvalitet och inte heller kan delta i introduktion eller
kompetensutveckling i den utsträckning som är behövlig.
En socialsekreterares arbetsmiljö påverkas dock av fler faktorer än att inflödet av ärenden
och brukare är för stort i förhållande till verksamhetens resurser. Den ökade
specialiseringen, regleringen och nya uppgifter för verksamheten ställer nya krav på
kompetens, organisation och samverkan med andra aktörer. Socialsekreterarna möter
individer vars behov de ska utreda, bedöma och åtgärda. De ska följa lagstiftning och
kommunala regler men har dessutom ett stort utrymme för egna bedömningar. Samtidigt
finns det viss osäkerhet i hur bedömningarna ska göras och en risk för att människor
skadas. Besluten inom den sociala barn- och ungdomsvården berör människors mest
intima livssfärer. Socialsekreterarna måste handla fast de inte alltid har särskilt goda
handlingsalternativ. ”Rätt” och ”fel” är inte givet eftersom samhället såväl som
individernas livssituation är i en ständig förändring. Arbetet innebär att hantera många
gånger komplexa och svåra livssituationer hos barnen och deras familjer vilket medför att
även egna känslor kring de svåra situationerna behöver tas omhand. I mötet med brukare
ställs krav att använda omätbara förmågor som omdöme och empati, medan
organisationen ställer andra krav på̊ den anställde, exempelvis avseende budget,
effektivitet, rättssäkerhet och objektivitet. En stor andel av de besvär som
socialsekreterare anger uttrycker sig i form av oro, sömnbesvär och stress, är sådana som
på olika sätt relaterar till känslor.
Stor vikt måste läggas vid ordning och reda samt förståelse för personalens utsatthet.
Arbete inom socialtjänsten innebär att man ibland utsätts för starka intryck och
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stressfyllda händelser. Att själv bli utsatt för hot, att vara med vid akuta
omhändertaganden av barn eller höra barn berätta om sina trauman är påfrestande för den
enskilde socialsekreteraren. Mot denna bakgrund är det viktigt att ha tillgång till olika
former av stöd. Organiserat känslomässigt stöd genom till exempel kamratstöd eller
avlastningssamtal ledda av arbetsledare eller kollegor och processhandledning ledda av
särskilt utbildad personal skulle kunna fylla en viktig funktion.
Arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården har blivit mer specialiserat samtidigt
som socionomutbildningen är generell. Det gör att behovet av yrkesintroduktion för
nyexaminerade är mer omfattande än tidigare. Arbetet behöver också följas upp med
kompetenssatsningar. Att i ett systematiskt kompetensutvecklingsprogram få successivt
stöd i sin yrkesutveckling kan bidra till att man dels bli mer kunnig, dels kan komma över
tvivel på värdet av de egna insatserna, något som tenderar vara en vanlig reaktion efter
två – tre år i yrket.
En annan aspekt av arbetet med utredningar av barn och unga, är att det ofta uppstår akuta
händelser som tenderar att spoliera den arbetsplanering som handläggaren har tänkt sig. I
utredningen har framkommit vikten av att hitta arbetssätt som ger möjlighet till
återhämtning efter arbetstoppar men också perioder av större förutsebarhet. Flera
förvaltningar har prövat olika arbetssätt men sammanfattningsvis kan konstateras att
arbetssätten behöver anpassas till respektive arbetsplats.
Som framgår av rapporten är det av avgörande vikt att de insatser som erbjuds faktiskt
hjälper och leder till förbättrade livssituationer för de barn och unga som kommer i
kontakt med socialtjänsten. Detta drabbar inte enbart barn och unga utan påverkar också
arbetssituationen för socialsekreteraren negativt. Att inte kunna göra det som i situationen
anses vara riktigt kan leda till etisk stress. Etisk stress kan uppstå i situationer av
resursbrist eller i situationer där inga verkningsfulla insatser finns att tillgå. Att
utvecklingen av kunskapsbaserade och verkningsfulla insatser fortgår är av största vikt.
Utvecklingen måste ske tillsammans med dem det berör det vill säga genom en utvecklad
brukarmedverkan med de barn och unga som möter socialtjänsten. Utvecklingen behöver
också bedrivas utifrån en eventuell ny socialtjänstlag.
För att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven
för utsatta barn, måste verksamheten inom den sociala barn- och ungdomsvården ges
förutsättningar för
•
•
•
•

en tillräcklig bemanning,
en fungerande introduktion och kompetensutveckling,
ett fungerande stöd till socialsekreterarna och
verkningsfulla, kunskapsbaserade insatser.

Arbetssätt och förutsättningar ser olika ut i olika förvaltningar, något som också bekräftas
i de fokusgrupper som träffats inom ramen för uppdraget. Det finns därför inte en lösning
utan de förslag till möjliga åtgärder för en hållbar barn- och ungdomsvård som
presenteras i rapporten behöver prioriteras lokalt utifrån de nya nämndernas
förutsättningar. De nya socialnämnderna har att foga samman flera verksamheter till en,
verksamheter som sedan tidigare skiljer sig åt i flera hänseenden. De nya nämnderna
ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och sin egen ledning och styrning mot en
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kunskapsbaserad verksamhet. Dessutom är det nödvändigt att medarbetare och chefer
systematiskt är delaktiga i det utvecklingsarbete som ett förbättringsarbete innebär.
Kommunstyrelsens uppdrag gällande ny resursfördelningsmodell för de fyra
socialnämnderna med ansvar för individ- och familjeomsorgen tillsammans med tidigare
genomförd kartläggning av insatser, arbetssätt och metoder samt slutsatserna i denna
rapport, ger en bas för fortsatt arbete och prioritering av eventuellt kommande uppdrag
kring fortsatt utveckling.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-06-03

Yrkande från D angående förhållanden inom
myndighetsutövning barn och unga i staden
§ 535, 0858/20
Beslut
Enligt yrkande från D:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på
förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose
skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.
2. Utredning bör ha särskild fokus på de eventuella brister som kan finnas inom
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid
orosanmälningar som myndigheten får sig till del.
3. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i utredningen lämna förslag på de åtgärder
som konkret krävs för att garantera en hållbar socialtjänst.

Tidigare behandling
Bordlagt den 6 maj 2020, § 432 och den 20 maj 2020, § 482.

Handlingar
Yrkande från D den 30 april 2020.
Yrkande från M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 14 maj 2020.
Yttrande från SD den 28 april 2020.
Yttrande från V och MP den 29 april 2020.

Yrkanden
Martin Wannholt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V)
yrkar bifall till yrkande från D den 30 april 2020. Vidare yrkar Marina Johansson (S) och
Daniel Bernmar (V) avslag på yrkande från M, L och C den 14 maj 2020.
Ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, L och C den 14 maj 2020.

Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att Martin Wannholts m fl
yrkande bifallits.

Protokollsanteckningar
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 28 april 2020.
Representanterna från V och MP antecknar som yttrande en skrivelse från den 29 april 2020.
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Kommunstyrelsen

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 14 maj 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Stadsledningskontoret

Dag för justering
2020-06-24

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-09-02

Inriktning gällande uppdrag att skyndsamt
utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården i staden
§ 691, 0858/20
Beslut
Enligt stadsledningskontorets förslag:
Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 att skyndsamt utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden
godkänns i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 augusti 2020.
Yttrande från SD den 23 augusti 2020.

Protokollsanteckning
Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 23 augusti 2020.

Dag för justering
2020-10-05

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-08-07
Diarienummer 0858/20

Handläggare
Britta Timan
Telefon: 031-368 04 56
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se

Inriktning gällande uppdrag att skyndsamt
utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och
ungdomsvården i staden
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 att skyndsamt utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden
godkänns i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Stadsledningskontoret redovisar i tjänsteutlåtandet förslag till inriktning för
kommunstyrelsens uppdrag 2020-06-03, § 535 avseende utredning av förhållanden inom
myndighetsutövning barn och unga i staden.
Uppdraget bedöms vara omfattande och kompetens och underlag gällande HR, ekonomi
och verksamhet behöver ingå i arbetet med uppdraget. Brukarperspektivet måste
inkluderas i utredningen. Stadsledningskontoret föreslår att ärende redovisas till
kommunstyrelsen under januari/februari 2021.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Arbetet med uppdraget bedöms rymmas inom budget.

Bedömning ur ekologisk dimension
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension
Barnkonventionen stadgar att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). Med
utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på
ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv. Konventionsstaterna ska
säkerställa barnets överlevnad och utveckling till det yttersta av sin förmåga. När
vårdnadshavare inte kan ta ansvar för sina barn fullt ut behöver samhället stödja och
skydda barn som annars riskerar en ogynnsam utveckling. Socialnämndens uppgift är att
utifrån sin utredning ta ställning till om barnet har behov av insatser från nämnden. Att
arbetet inom de myndighetsutövande delarna inom socialtjänsten bedrivs på ett rättssäkert
och kvalitativt sätt har därför stor betydelse för att barns rätt till liv och utveckling säkras.
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Enligt barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som berör
barn. Stadgandet har inkorporerats i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen anger att man vid
beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är
bäst för barnet vara avgörande. Vid andra åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt
beaktas.
De barn som berörs av en barnavårdsutredning tillhör i stor utsträckning grupper som har
behov av insatser från samhällets sida för att uppnå jämlika förutsättningar för ett
självständigt liv. Om barnavårdsutredningar inte genomförs i enlighet med
socialtjänstlagens krav och intentioner finns risk för att samhället inte kan erbjuda det
skydd och det stöd som barn har rätt till.
Den utredning av förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården
som kommunstyrelsen initierat bedöms ge förutsättningar för fortsatt utveckling av den
sociala barn- och ungdomsvården i staden.

Bilagor
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2020-06-03, § 535
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Ärendet
Stadsledningskontoret beskriver i föreliggande tjänsteutlåtande förslag till inriktning för
uppdragen givna i beslut 2020-06-03, § 535 gällande förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden.

Beskrivning av ärendet
Stadsledningskontoret har getts uppdraget att skyndsamt utreda förhållandena inom den
myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden med avseende på
förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och
vårdbehoven för utsatta barn.
Utredning bör ha särskild fokus på de eventuella brister som kan finnas inom
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid
orosanmälningar som myndigheten får sig till del.
I uppdraget ingår också att lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för att
garantera en hållbar socialtjänst.

Bakgrund
Arbetsmiljö och stabil bemanning
Under flera år har socialsekreterarna inom myndighetsutövningen haft en ansträngd
arbetsmiljö med hög personalrörlighet och det har varit svårt att rekrytera
socialsekreterare och arbetsledare med rätt kompetens och erfarenhet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09, § 667 om plan för arbetsmiljön inom
myndighetsutövningen inom hela IFO-FH. Ett flertal åtgärder kopplade till
handlingsplanen har genomförts och pågår fortfarande. Berörda nämnder har genomfört
analys och prioriteringar av åtgärder lokalt. Vid uppföljningen av planen 2018 redovisade
berörda nämnder ett omfattande och systematiskt arbete. Åtgärderna kan sammanfattas
enligt följande:
•

•
•
•
•
•

Administrativt stöd genom nya roller så som till exempel administratörer,
seniorhandläggare, avtalscontroller, jurist, rekryteringsstöd samt
upphandlingsexpert i syfte att öka socialsekreterarnas tid med brukarna.
Förbättrade rutiner, uppdragsbeskrivningar och handläggarskolor för att skapa
ökad trygghet i yrkesrollen.
Förbättrad lokal och central introduktion genom plattformsarbetet.
Ökad digitalisering
Lönesatsningar för erfaren personal.
Satsningar avseende färre medarbetare per enhetschef och 1:e socialsekreterare.

Vid uppföljningen konstaterades att personalomsättningen och sjuktalen hade minskat
samt att fler kvalificerade sökande fanns till utannonserade tjänster inom de
myndighetsutövande delarna inom IFO-FH. Den positiva trenden har till viss del fortsatt
under 2019. Omsättningen av personal har dock gjort att effekten av insatserna minskat.
Arbetet måste bedrivas långsiktigt. Statistiken behöver under utredningen brytas ner för
att följa utvecklingen inom den myndighetsutövande delen inom barn- och
ungdomsvården.
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Ökat antal aktualiseringar
En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns stöd och skydd och
utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden som kan innebära en
risk för ogynnsam utveckling. Kännedom om missförhållanden erhålls främst genom
anmälningar som kommer från andra myndigheter och organisationer och från enskilda.
Det kan också komma uppgifter från tjänstepersoner vid andra enheter inom
socialnämnden. Ansökningar från barn och deras familjer ska alltid leda till en utredning.

Totalt gjordes cirka 23 000 aktualiseringar under 2019 i Göteborgs Stad. Aktualiseringar
består av ansökningar, anmälningar, och information på annat sätt. Anmälningarna utgör
83 procent av det totala antalet aktualiseringar. Flera aktualiseringar kan ha inkommit för
varje enskilt barn eller ung person. Antalet aktualiseringar i staden har stadigt ökat under
de senaste sex åren då statistiken tagits fram.
Antal aktualiseringar, Göteborgs Stad 2014–2019 (0–20 år)
2014
2015
2016
2017
18 230
20 860
12 240
15 760

2018
22 310

2019
23 060

Det ökade inflödet är inte unikt för Göteborg utan har uppmärksammats såväl av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) som den nationella samordnaren för den sociala barnoch ungdomsvården och trenden finns i hela landet. Socialstyrelsen lämnade i december
2019 en första rapport med nationell statistik gällande aktualiseringar och konstaterar en
kraftig ökning av antalet aktualiseringar under de senaste tio åren. Möjliga förklaringar
som ofta nämns är att det numera är fler personer som anmäler misstanke om att barn far
illa på grund av att de utsätts för våld, vilket i sin tur kan bero på skärpta regler år 2014.
En annan möjlig förklaring är ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst och exempelvis
skola och polis. Ytterligare skäl kan vara den ökade uppmärksamheten kring barn som
utsatts för våld.
En bidragande orsak till ökningen av inkomna aktualiseringar sedan 2012 och den stora
ökningen under 2015 kan ha varit det ökande antalet ensamkommande barn som sökte
asyl i Sverige. Mottagandet av nytillkomna asylsökande ensamkommande barn minskade
kraftigt 2016, men motsvarande minskning av det totala antalet inkommande
aktualiseringar har inte skett vare sig under 2016, 2017, 2018 eller 2019.
Arbetet med sena utredningar
Ett omfattande arbete har pågått under flertalet år för att komma till rätta med utredningar
som pågått längre än 4 månader. Stadsrevisionen har under flera år följt stadsdelarnas
arbete med att tillse att utredningarna avslutas inom lagstadgad tid och har bedömt att
nämnderna har vidtagit effektiva åtgärder för att säkerställa att utredningarna slutförts
inom lagstadgad tid. Samtliga nämnder har efter avslutad granskning 2018 ansetts ha haft
en tillräcklig uppföljning och kontroll av att utredningarna följer angiven tidsgräns.
Samtidigt konstaterades att nämnderna fortfarande inte helt lever upp till kravet på hur
lång tid en utredning får ta. Revisionen har dock bedömt att nämnderna genom sin
uppföljning och egenkontroll har kunskap om de utredningar som överstiger fyra
månader, har gjort analyser och vet orsak till att de är sena. Enligt stadsrevisionen är det
av största vikt att nämnden fortsätter med en kontinuerlig uppföljning och egenkontroll
och vidtar ytterligare åtgärder så att lagstiftningens krav kan uppnås.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

4 (5)

Stadsdelsnämnderna arbetar målmedvetet med att öka skyndsamheten i handläggningen
av ärenden som rör barn och unga. Vid uppföljningen 2019 redovisade samtliga nämnder
i att de fortfarande har svårigheter att helt uppfylla lagkravet om en utredningstid om max
4 månader. Antalet utredningar som inte färdigställts enligt lagstiftarens krav har dock
successivt minskat för staden som helhet. Antalet utredningar som någon gång under
perioden 1 januari till 31 juli pågick längre än fyra månader uppgick till 932 (jämfört med
1 275 år 2018).
Nämndernas åtgärder under åren för att genomföra utredningarna inom en period om fyra
månader kan sammanfattas enligt följande:
•
•
•

Förstärkning av personella resurser som innefattar rekrytering och stöd till såväl
chefer och socialsekreterare
Rapporter till individutskottet om antal utredningar mer än 120 dagar, varje
månad eller oftare
Lokala handlingsplaner som innehåller skärpta rutiner för verksamheten,
metodhandledning och omstrukturering av arbetet.

Kommunstyrelsen har löpande följt utvecklingen i stadens uppföljningsrapporter. Antalet
sena utredningar varierar över månaderna och över året men har successivt minskat. De
åtgärder nämnderna har vidtagit har bara delvis gett önskat resultat. Arbetet med att säkra
kvaliteten måste därför ha fortsatt hög prioritet särskilt i de nämnder som har ett ökat
antal sena utredningar. Nämnderna har bedömts behöva ha fortsatt beredskap inför det
höga antalet ärenden och ökade krav på handläggningen.

Stadsledningskontorets bedömning
Uppdraget gällande att skyndsamt utreda förhållandena inom den myndighetsutövande
barn- och ungdomsvården i staden med avseende på förutsättningarna att leva upp till den
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn samt att
lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för att garantera en hållbar socialtjänst
bedöms vara omfattande. Kompetens gällande HR, ekonomi och verksamheter behöver
ingå i arbetet med uppdraget. Representanter från såväl verksamheterna som Intraservice
behöver delta men också brukarperspektivet behöver innefattas.
Underlag som till exempel ekonomiska nyckeltal, ärende- och personalstatistik bedöms
viktiga för utredningen. Även underlag som beskriver barnets delaktighet och inflytande i
processen och underlag som beskriver olika kvalitetsaspekter av verksamheten behöver
tas fram och analyseras.
Skyndsamheten bör ställas i relation till omfattningen och djupet på utredningen. Berörda
nämnder omfattas av den omorganisation som genomförs vid årsskiftet 2020/2021 och
vars förberedelser sker under hösten. För att möjliggöra nämndernas medverkan i
utredningen bedöms arbetet behöva ske under hela hösten 2020. Stadsledningskontoret
gör bedömningen att ärende kan redovisas under januari/februari 2021. Utredningen
kommer också kunna utgöra grund för de nya socialnämndernas fortsatta arbete.
Lisbeth Nilsson

Eva Hessman

Direktör Välfärd och Utbildning

Stadsdirektör
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1 Inledning
Uppdrag
Stadsledningskontoret gavs i juni 2020 i uppdrag att skyndsamt utreda
förhållandena inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården i staden
med avseende på förutsättningarna att leva upp till den lagstiftning som finns
för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta barn.
Utredningen bör ha särskilt fokus på de eventuella brister som kan finnas inom
verksamheternas kapacitet att skyndsamt utreda eventuella missförhållanden vid
orosanmälningar som myndigheten får sig till del.
I uppdraget ingår också att lämna förslag på de åtgärder som konkret krävs för
att garantera en hållbar socialtjänst.
En organisation verkar inte i ett vakuum utan påverkas av vad som händer i vår
omvärld. Det finns en rad faktorer på olika nivåer som påverkar kvaliteten i
arbetet med brukarna. Organisationers verksamhet utgörs av individers
sammantagna handlingar eller icke-handlingar och kan därför inte kopplas bort
från individerna som bär upp den. Men också omvärldsfaktorer såsom till
exempel lagstiftning och omedelbara händelser i omvärlden påverkar. Olika
typer av organisatoriska faktorer är i fokus i denna rapport. Det är främst dessa
faktorer som är möjliga att påverka för staden som arbetsgivare. De yttre
faktorerna, såsom omvärldsfaktorer och individuella faktorer hos
socialsekreterarna, är svårare att för staden att ha inflytande över.
Under flera år har förvaltningarna försökt rekrytera erfarna socionomer med
bred kompetens för att möta de krav som ställs inom den myndighetsutövande
delen av individ- och familjeomsorgens verksamhet som berör barn och unga.
De personer som rekryteras är dock ofta unga och oerfarna. Verksamheterna har
präglats av stor personalrörlighet, en ung personalgrupp med bristande
erfarenhet och en hög arbetsbelastning med barn och unga med komplexa
behov. Under arbetets gång har flera gånger poängterats att de insatser och
åtgärder som behöver sättas in ska möta de behov som stadens socialsekreterare
har. Det är dessa socialsekreterare som behöver ges tillräckliga förutsättningar
för att leva upp till de lagkrav som finns. En av enhetscheferna gav inom ramen
för fokusgruppsdiskussionen uttryck för detta förhållande:
”Alltså, vi har de socialsekreterare vi har, inga andra. Och det är dem vi ska ge
tillräckliga förutsättningar för att leva upp till lagkraven, inga andra
socialsekreterare. De andra (underförstått: de erfarna) söker inte tjänsterna så
det är ingen idé att gå och tro att vi ska kunna rekrytera dem. Även om det är de
erfarna som utifrån de förutsättningar vi har nu, kanske skulle klara av att leva
upp till alla krav.”
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Arbetssätt och metod
Till arbetet med uppdraget har knutits flera kompetenser och arbetsgrupper. En
arbetsgrupp bestående av de fyra avdelningscheferna som ansvarar för den
myndighetsutövande verksamheten inom barn och unga i de nya
socialnämnderna samt tidigare sektorschef i SDF Östra Göteborg har kartlagt
viktiga områden samt analyserat och föreslagit möjliga åtgärder. För att under
arbetets gång ha fokus på de barn och unga som verksamheten finns till för har
också löpande avstämningar gjorts med brukarorganisationen Maskrosbarn1.
En facklig referensgrupp har utsetts av central samverkansgrupp (CSG). Den
har bestått av representanter från Saco (Akademikerförbundet SSR och Akavia)
samt Vision. Gruppen har träffats vid två tillfällen för gemensam dialog kring
uppdraget, resultatet av enkäten och fokusgrupper samt identifiera och
analysera åtgärder.
För insamlandet av relevant data har en enkät skickats ut till samtliga
socialsekreterare inom den myndighetsutövande delen av den sociala barn- och
ungdomsvården (se bilaga 1). Enkäten har besvarats helt anonymt och har
mejlats ut från stadsledningskontoret. Enkätutskicket bygger på listor som
kopplats till en verksamhetskategori i personalsystemet Nekksus. I denna
kategori finns också en del personer som är frånvarande (till exempel
föräldraledighet och sjukskrivning) varför det är svårt att veta exakt hur många
som varit i tjänst det datum enkäten skickats ut. 178 svar har inkommit vilket
bedöms motsvara ungefär 50 procents svarsfrekvens. Enkäten bygger på den
nationella enkät som Akademikerförbundet SSR har skickat ut till sina
medlemmar sedan 2012.
För fördjupande diskussioner utifrån enkätresultat och indikatorer har fyra
fokusgruppsintervjuer genomförts. Grupperna bestod av representanter från
verksamheterna och var indelade efter följande uppdrag och erfarenhet:
•
•
•
•

socialsekreterare, nya i yrket,
socialsekreterare, arbetat längre än två år,
1:e socialsekreterare samt
enhetschefer.

Mätningar gällande ärenden per handläggare, anställda per chef samt antal
potentiella samverkansparter per ärende har genomförts i verksamheterna.
Resultatet från enkäten och diskussionerna i fokusgrupperna har tillsammans
med mätningarna och ett flertal indikatorer och nyckeltal fungerat som underlag
till arbetet.
Dessutom har resultatet av den enkätstudie gällande chefers organisatoriska
förutsättningar som genomförts tillsammans med forskare från Göteborgs
Universitet år 2020 använts i arbetet. Enkätstudien hade till syfte att beskriva
enhetschefers uppfattningar om sina organisatoriska förutsättningar, stöd,
resurser och praktiker att leda, organisera och utveckla sin verksamhet. I studien
1

https://maskrosbarn.org/
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ingick anställda från flera verksamhetsområden i staden. 56 procent av de totalt
736 enhetscheferna svarade på enkäten.

Läsanvisning
Inledningsvis beskrivs utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården
och rollen som socialsekreterare. För att ge en beskrivning av några av de
utmaningar verksamheterna har, ges i nästföljande avsnitt en kort beskrivning
av upprättade avvikelser och tidigare konstaterade kvalitetsbrister.
Därefter följer en beskrivning av personalens sammansättning vad avser ålder,
frånvaro och omsättning och en redovisning av det arbete som genomförts
tillsammans med avdelningschefer och fackliga företrädare. Därefter redogörs
för de förslag på åtgärder som arbetet resulterat i.
De organisatoriska faktorer som tillsammans med arbetsgruppen och den
fackliga referensgruppen har identifierats och bedömts vara viktiga för att
verksamheterna ska kunna leva upp till de lagkrav som finns, beskrivs kort
nedan. Dessa områden har utgjort en gemensam karta som arbetet har utgått
från. Ett antal indikatorer har tagits fram kopplade till dessa faktorer. Frågor i
enkäten och till fokusgrupperna har ställts för att ge ytterligare information i
förhållande till dessa. De faktorer som urskiljts är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillräcklig bemanning och rimlig arbetsbelastning
Gott organisatoriskt klimat
Tillräcklig kunskap
Tillgång till verkningsfulla insatser
Utvecklat barnrättsperspektiv och fungerande brukarmedverkan
God fysisk arbetsmiljö och fungerande verksamhetsstöd

Enkätresultatet och fokusgruppsdiskussionerna har i stort mest fokuserat på de
tre första områdena varför dessa också är de områden som beskrivs mer
fördjupat i rapporten.
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2 Utvecklingen inom den
sociala barn- och
ungdomsvården
Ökat antal aktualiseringar
En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns stöd och
skydd och utreda deras behov är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden
som kan innebära en risk för ogynnsam utveckling. När socialtjänsten får
information om att det kan finnas anledning att erbjuda stöd eller ingripa till
skydd för ett barn startar utredningsprocessen genom att en aktualisering görs.
Aktualiseringar består av ansökningar, anmälningar och information på annat
sätt. Anmälningarna utgör cirka 80 procent av det totala antalet aktualiseringar.
Flera aktualiseringar kan ha inkommit för varje enskilt barn eller ung person.
Antalet aktualiseringar i staden har stadigt ökat under de senaste sju åren då
statistiken tagits fram. Mellan 2014 och 2019 är ökningen av antalet
aktualiseringar i Göteborgs stad som helhet ca 88 procent. Preliminär statistik
för 2020 visar att antal aktualiseringar fortsatt att öka. Det är dock stor skillnad
mellan stadsdelarna. Störst ökning mellan år 2014 och 2019 syns i
stadsdelsnämnden Centrum (en ökning på nästan 200 procent) och
stadsdelsnämnden Västra Hisingen (en ökning på nästan 150 procent).
I genomsnitt blir mellan 8 och 9 procent av alla barn och unga 0–20 år i
Göteborgs Stad föremål för en aktualisering. Fyra av tio barn som 2019 blev
föremål för aktualisering blev det flera gånger under året. En fördjupad analys
visar att en tiondel av alla aktualiseringar 2019 rörde 177 barn, som hade blivit
föremål för mellan 9 och 33 aktualiseringar var under året. Det kan tolkas som
att medvetenheten om vikten att vända sig till socialtjänsten har ökat i
samhället, och att fler reagerar när barn misstänks fara illa. Men det visar också
på vikten av förebyggande insatser för att minska mängden orosanmälningar
och andra aktualiseringar.
Det ökade inflödet är inte unikt för Göteborg utan har uppmärksammats såväl
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som den nationella samordnaren
för den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen lämnade i december
2019 en första rapport med nationell statistik gällande aktualiseringar och
konstaterade en kraftig ökning av antalet aktualiseringar under de senaste tio
åren. Möjliga förklaringar som ofta nämns är att det numera är fler personer
som anmäler misstanke om att barn far illa på grund av att de utsätts för våld.
En annan möjlig förklaring är ett utvecklat samarbete mellan socialtjänst och
exempelvis skola och polis. Ytterligare skäl kan vara den ökade
uppmärksamheten kring barn som utsätts för våld. En bidragande orsak till
ökningen av inkomna aktualiseringar sedan 2012 och den stora ökningen under
2015 kan ha varit det ökande antalet ensamkommande barn som sökte asyl i
Sverige. Mottagandet av nytillkomna asylsökande ensamkommande barn
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minskade kraftigt 2016, men motsvarande minskning av antalet aktualiseringar
har inte skett under åren därpå.

Förändrat uppdrag
Under 2000-talet har flera ändringar och tillägg gjorts i socialtjänstlagen. Detta
har lett till att lagens karaktär av ramlag påverkats genom bestämmelser som
ökat detaljstyrningen inom socialtjänsten. Flera skarpa tidsgränser kopplade till
utredningen har införts samtidigt som det idag finns höjda ambitioner vad avser
kvalitet kopplad till kunskapsbaserad verksamhet och BBIC. Samtidigt som
inflödet av ärenden har ökat har också dokumentationskraven ökat påtagligt.
Sammansatta behov kräver samverkan mellan verksamheter. Många
yrkesverksamma vittnar om en komplex arbetsvardag där brukarnas behov blir
allt mer sammansatta. Den helhetssyn på människors behov, förutsättningar och
önskemål som är grundläggande i socialtjänstlagen kräver att sociala
stödinsatser ofta planeras och genomförs både i samverkan med andra
verksamheter, mellan olika delar av socialtjänsten och tillsammans med den
enskilde. Det ger ett ökat beroende av samverkansparter och bidrar till mer
oförutsägbara arbetsdagar. Socialtjänstens specialiserade organisation ger också
ett ökat behov av intern samverkan. Specialiseringen ger också fler enahanda
och tunga arbetsuppgifter för utredningssidan.

Rollen som socialsekreterare
2.3.1 Att agera utifrån osäkra premisser
Arbetet med barn, unga och familjer som utförs i kommunerna är ett resultat av
en rad socialpolitiska beslut. Arbetet styrs i stor utsträckning av lagar och
riktlinjer men i det mest väsentliga utgörs arbetet av mötet mellan den enskilda
individen och socialsekreteraren. Den centrala arbetsuppgiften för
socialsekreteraren inom den sociala barn- och ungdomsvården är att göra
bedömningar av vilka behov barn, ungdomar och familjer har och hur dessa
förhåller sig till en tänkt skälig levnadsnivå. Socialsekreterare måste göra
bedömningar och fatta beslut om hur problemen hos människorna de möter ska
förstås, definieras och hanteras. Det ger socialsekreteraren ett utrymme, en
professionell autonomi, att efter kunskap och eget omdöme göra bedömningar
och fatta beslut baserade på tolkningar av enskilda fall och situationer.2
Det förhållandet att arbetet inte kan regleras helt och hållet innebär svårigheter
och osäkerhetsmoment som präglar vardagen. Informationen som
socialsekreterare har att agera utifrån är ofta sparsam och inte sällan av
subjektiv karaktär. En stor mängd ställningstaganden måste göras, ofta under
stor tidspress, och möjligheterna att göra fel är många. Man kan handla för
tidigt och för mycket lika väl som för sent och för lite. I sitt arbete måste
socialsekreterare ständigt förhålla sig till förebråelser om att kränka familjernas
2

Molander, A. (2016). Disretion in the Wellfare State. Social Rights and Professional Judgement.
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integritet såväl som anklagelser om passivitet, ineffektivitet och förväntningar
på att någonting måste göras. Bedömningar som socialsekreterare gör bygger på
olika kunskaper och egna värderingar som handlar om att göra gott.3 Trots
viljan att göra gott kan socialsekreterare aldrig riktigt vara säkra på att de gör
rätt och deras bedömningar kan ifrågasättas av den enskilde, den egna
ledningen, politiker, massmedia och allmänheten.

2.3.2 Ökande krav och minskad autonomi?
För att öka säkerheten i bedömningarna och öka transparensen och
rättssäkerheten, minska risken för godtyckliga sådana, har kraven på
dokumentation ökat och olika typer av standardiserade modeller och checklistor
införts. Av detta följer ökad rättssäkerhet och minskat utrymme för godtycke
samtidigt som den professionella autonomin minskar.
I ett större sammanhang kan framväxten av standardiserade modeller också
förstås utifrån ambitionen att säkerställa en mer jämlik service till alla
medborgare och en medveten användning av skattepengar. Bakgrunden är bland
annat den kritik som under 1970- och 1980-talen riktades mot offentlig sektor
om att den anställda gjorde efter eget tycke och att det saknades kunskap om
effekter av olika insatser, arbetssätt och metoder.4 Ur denna kritik har de
organisationsmodeller som idag är dominerande vuxit fram. Hur förändringarna
i offentlig sektor påverkar socialarbetarens arbete, liksom vilka dilemman som
socialarbetaren ställs inför med ökade krav på effektivitet, har i relativt liten
utsträckning uppmärksammats inom forskningen.

2.3.3 Emotionellt arbete och etisk stress
Begreppet emotional labour, eller emotionellt arbete, är ett begrepp som
beskriver hur en medarbetare i sin yrkesutövning hanterar sina känslor på ett
särskilt sätt, utifrån vad som anses vara korrekt i det aktuella sammanhanget
eller i den aktuella organisationen. Att medvetet reglera sina känslor i mötet
med en kund, en brukare eller en klient är ett bärande element i alla
mellanmänskliga yrken. I tjänsten är syftet med arbetet präglat av
verksamhetens intressen.5 Möten inom det sociala arbetet sker ofta med
människor i utsatta situationer vilket gör att emotionerna tenderar att bli
starkare, både för klienten och för socialarbetaren. Socialarbetaren blir mer eller
mindre påverkad av emotionerna som finns i mötet och kan då ha ett behov av
att bearbeta både sina egna och klientens känslor.6 Bearbetningen av dessa
emotioner kräver tid och plats och bör ske tillsammans med kollegor.7
Organisationen behöver därför skapa utrymme för bearbetning för sin personal.
Johnsson, E., Laanemets, L. Svensson, K., (2008). Den professionella blicken – bedömningar i
socialt arbete
4
SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren
5
Hochschild, Arlie R. (2012). The managed heart: commercialization of human feeling.
6
Olsson, E. (2008). Emotioner i arbete: En studie av vårdarbetares upplevelser av arbetsmiljö och
arbetsvillkor
7
Lindgren, G. (2001a). Alone in the team? A sociological perspective on new organisational models
within health care. samt Olsson, E. (2008). Emotioner i arbete: En studie av vårdarbetares
upplevelser av arbetsmiljö och arbetsvillkor
3
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Om den professionelle under en längre tid tvingas skjuta undan sina känslor
utan att bli känslomässigt erkänd eller bekräftad av andra riskerar den
professionelle att uppleva sig vara utnyttjad.8 Den enskilde socialarbetaren kan
hantera detta på olika sätt, till exempel genom att till varje pris lösa sina
arbetsuppgifter genom att arbeta över, arbeta på sin fria tid, eller genom att
arbetsuppgifter försummas och kvaliteten sänks eller att bli cynisk och enbart
utföra sina arbetsuppgifter helt instrumentellt och utan engagemang. En likartad
situation kan vara en riskfaktor för sjukskrivning och utifrån gällande
föreskrifter9 finns krav att starkt psykiskt påfrestande arbete inte får leda till
ohälsa.
Etisk stress definieras som en känsla som uppstår när en person har en tydlig
bild av vad som är rätt och riktigt att göra i en viss situation, men inte har
möjlighet att göra detta till följd av externa hinder.10 Etisk stress kan till
exempel uppstå i situationer av resursbrist där socialsekreterare känner sig
skyldiga att ge stöd och hjälp men inte har resurser till det. Etisk stress är att
inte kunna göra det som i situationen anses vara etiskt riktigt. Det beslut den
professionelle fattar i denna situation, kommer antingen stå i strid med de egna
professionella värderingarna, eller gå emot organisationens direktiv. Etisk stress
kan leda till känslor som skuld, uppgivenhet, ilska och frustration. Dessa
känslor behöver hanteras för att den enskilde socialsekreteraren ska kunna
fortsätta att bedriva sitt arbete.11

Hochschild, Arlie R. (2012). The managed heart: commercialization of human feeling).
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4
10
Jameton, A. (1984). Nursing practice: the ethical issues
8
9
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3 Avvikelser och kvalitetsbrister
i verksamheten
Avvikelser och lex Sarah
Ett utvecklingsarbete avseende ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete har under ett antal år bedrivits i staden, inom ramen för
Välfärdens processer. Under 2018 lanserades en reviderad process för
avvikelsehanteringen tillsammans med en ny förbättrad version av
avvikelsemodulen i verksamhetssystemet Treserva. Flera stadsdelsnämnder
genomförde i samband med detta utbildningsinsatser utifrån tidigare
identifierade brister. En reviderad och omarbetad version av hela
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete fastställdes under våren 2020.
Utvecklingsarbetet ser ut att ha gett resultat. Jämfört med åren 2017 och 2018
har det under 2019 registrerats mer än dubbelt så många avvikelser. Statistik för
hela 2020 saknas ännu men antalet avvikelser ser ut att nå samma nivå som
under 2019. Lex Sarah-utredningar genomförs dock i få fall, vilket gäller
samtliga ärendetyper.
De vanligast förekommande avvikelserna under 2019 och första halvåret 2020
rör (förutom kategorin övrigt) överskriden tidsgräns vid förhandsbedömning
eller utredning, brister i dokumentation, brister i samverkan samt utebliven
skyddsbedömning. Statistiken är dock svår att följa och jämföra då flera koder
har tillkommit och förändrats under åren.
Anledningen till avvikelserna anges främst härleda från brister i
rutiner/riktlinjer/procedurer/processer, brister i organisation/uppdrag/ansvar,
brister i information/kommunikation, problem med bemanning, psykisk
arbetsmiljö eller på grund av kompetensbrist.

Sena utredningar
Ett omfattande arbete har pågått under flertalet år för att komma till rätta med
utredningar som pågått längre tid än fyra månader. Stadsrevisionen har under
flera år följt stadsdelarnas arbete med att tillse att utredningarna avslutas inom
lagstadgad tid och har bedömt att nämnderna har vidtagit effektiva åtgärder för
att säkerställa detta. Samtidigt konstaterades att nämnderna fortfarande inte helt
lever upp till kravet på hur lång tid en utredning får ta. Stadsdelsnämnderna
arbetar målmedvetet med att öka skyndsamheten i handläggningen av ärenden
som rör barn och unga. Vid uppföljningen 2020 redovisade åtta av tio nämnder
att de fortfarande har svårigheter att helt uppfylla lagkravet om en utredningstid
om max fyra månader. Antalet utredningar som inte färdigställts enligt
lagstiftarens krav har dock successivt minskat för staden som helhet. Antalet
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utredningar som någon gång under perioden 1 januari till 31 juli 2020 pågick
längre än fyra månader uppgick till ca 780 (jämfört med 1 275 år 2018 och 930
år 2019). Nämndernas åtgärder under åren för att genomföra utredningarna
inom en period om fyra månader kan sammanfattas enligt följande:
•
•
•

Förstärkning av personella resurser som innefattar rekrytering och stöd
till såväl chefer som socialsekreterare
Rapporter till individutskottet om antal utredningar mer än 120 dagar,
varje månad eller oftare
Lokala handlingsplaner som innehåller skärpta rutiner för
verksamheten, metodhandledning och omstrukturering av arbetet.

Granskning av arbetet med våld i nära
relation
Stadsrevisionen lämnade 2018 sin granskningsrapport gällande Göteborgs Stads
arbete med stöd till vuxna som utsatts för våld i nära relation och till barn som
kan ha utsatts för eller bevittnat våld. Stadsdelsnämnderna Angered och Lundby
samt Social resursnämnd granskades och rapporten visade att det fanns brister i
samtliga tre nämnder. Stadsrevisionen upptäckte bland annat brister i arbetet
med att upptäcka våld, kvaliteten på de utredningar och brister i utbudet av de
insatser som ges.
Utifrån kritiken fick social resursförvaltning 2019 ett uppdrag av social
resursnämnd att kartlägga individ -och familjeomsorgens arbete med
våldsutsatta personer. Kartläggningen identifierade ett antal
utvecklingsområden för stadens arbete mot våld i nära relationer som bland
annat berör kompetensutveckling, ett systematiskt arbete för upptäckt av
våldsutsatthet, utveckling av utredningsmetoder, skyddsbedömningar och
stödinsatser samt systematisk uppföljning. Under 2019 påbörjades ett arbete
genom social resursförvaltnings samordningsfunktioner för området våld i nära
relationer (VINR) och hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) genom att lyfta
SOSFS 2014:4 i samordningsgruppen för VINR/HRV samt genom att
kartläggningens resultat presenterats i flera av stadens chefsnätverk.
Samordningsfunktionerna finnas som stöd i det fortsatta arbetet med
identifierade utvecklingsområden.

Amandakommissionen
Kommunstyrelsen gav 2018 stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta och
samordna en kommission (Amandakommissionen) för att säkerställa att
Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck. Kommissionen genomförde en granskning av socialtjänstens
handläggning av ärenden gällande barn som misstänkts vara utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. I övervägande delen av de granskade ärendena
var handläggningen tillräcklig och hade i stort följt lagstiftningens krav men det
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fanns även exempel på det motsatta. Kommissionen lämnade ett antal
rekommendationer vilka omhändertagits i stadens verksamheter.
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4 Personalsammansättning
Ålderssammansättning
Socialsekreterarna inom den sociala barn- och ungdomsvården är en ung
yrkesgrupp. 39 procent av socialsekreterarna är 32 år eller yngre, en andel som
ökat över åren. Andelen under 28 år, de riktigt unga, utgör cirka 14 procent. En
stor andel är således i princip nyexaminerade eller har begränsad erfarenhet.
Figur 1, Andel unga i yrket, åldersfördelning, andel av totalt antal
socialsekreterare inom barn och unga
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Källa: Nekksus

Medelåldern är 39,2 år och har sjunkit fram till 2020 (2012 var medelåldern
42,5). Det beror på att de som rekryteras är unga, men också på att medarbetare
med erfarenhet lämnar kommunen. Andelen pensionsavgångar är mycket låg.
Socialsekreterare är också en starkt kvinnodominerad yrkesgrupp: 89 procent är
kvinnor och 11 procent är män (år 2020).

Frånvaro och personalomsättning
Hög sjukfrånvaro är ett problem på både samhälls-, organisations- och
individnivå. Frånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som
försämrar kommunens förutsättningar att klara sitt uppdrag.
Figur 2, Sjukfrånvaro i procent, tillsvidareanställda socialsekreterare barn och
unga
Sjukfrånvaro 1–14 dagar
Sjukfrånvaro över 60 dagar
Total sjukfrånvaro
Källa: Nekksus
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Många socialsekreterare är i barnafödande ålder och socialsekreterargruppen
har en hög andel föräldralediga (10,6 procent år 2020) jämfört med andra
yrkesgrupper i kommunen (lärare grundskolan 4,8 procent och sjuksköterska
7,9 %).
Andelen tidsbegränsade anställningar är liten i förhållande till andelen
tillsvidareanställningar vilket kan antas bero på medvetna satsningar på, att
istället för tidsbegränsade anställningar göra tillsvidareanställningar för ersättare
vid lång frånvaro, till exempel vid föräldraledigheter.
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En viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön för befintlig personal är att minska
personalomsättningen. En hög personalomsättning äventyrar kvalitén inom den
sociala barn och ungdomsvården. Personalomsättningen ökade kraftigt under
2015 och 2016 vilket antas ha berott på det stora antalet ensamkommande
flyktingbarn som kom till Sverige under åren och som kraftigt påverkade
arbetssituationen och arbetsmarknaden för socionomer. Personalomsättningen
har efter dessa år minskat men ligger kvar på en relativt hög nivå. I
sammanhanget bör betonas att statistiken gällande omsättning och rörlighet
(figur 3 och 4) bygger på små grupper varför små skillnader får ett stort
genomslag.
Figur 3, Personalomsättning i procent, tillsvidareanställda socialsekreterare
barn och unga (börjat/slutat i kommunen)
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Omsättningen bland socialsekreterare inom den sociala barn och
ungdomsvården är högre än för lärare i grundskolan (7,4 procent 2020) men
längre än för sjuksköterskor i stadsdelsförvaltningarna (18,2 procent 2020). Det
finns ingen entydig bild av varför socialsekreterare väljer att lämna kommunen,
men en ansträngd arbetsmiljö i kombination med att arbetsmarknaden är god
kan vara delar av förklaringen. Det är vanligt att socionomer också kan arbeta
som externa konsulter, HR-specialist, handläggare inom Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kurator och dylikt. En stor andel unga i
sin första anställning kan i sig också medföra högre personalomsättning då
många inte stannar i sin första anställning någon längre tid.
Även den kommuninterna rörligheten ökade kraftigt under 2015 men har
därefter minskat fram till 2019. Under 2020 har den kommuninterna rörligheten
återigen ökat.
Figur 4, Personalrörlighet mellan stadens förvaltningar i procent,
tillsvidareanställda socialsekreterare barn och unga
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Jämfört med sjuksköterskor anställda i stadsdelsförvaltningar har
socialsekreterare inom den sociala barn och ungdomsvården också en hög
personalrörlighet. 2018 hade sjuksköterskorna en rörlighet motsvarande 5,9
procent, 2019 4,0 procent och 2020 3,2 procent.
Oroväckande är dessutom att 73 procent av de som svarade på den enkät som
stadsledningskontoret genomfört inom ramen för uppdraget och som idag är
anställda inom den myndighetsutövande delen inom den sociala barn- och
ungdomsvården svarade att de någon gång under de senaste två åren allvarligt
övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten.
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Figur 5, Enkätfråga: Har du under de senaste två åren någon gång allvarligt
övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten?

Ja

Nej

Vet ej

Källa: Enkät avseende arbetsförhållanden för socialsekreterare inom barn och unga 2020,
stadsledningskontoret november 2020

Det finns många incitament för att minska personalomsättningen. Det är viktigt
att ha i åtanke att en del av personalomsättningen inte är direkt påverkbar av de
åtgärder som diskuteras inom ramen för detta uppdrag. Om staden anställer
unga, oerfarna handläggare byggs en viss personalomsättning in. Dels genom
att de nyanställda kommer till sin första anställning och därför kommer att ha en
ökad rörlighet på grund av det. Dels därför att de är i en ålder där många bildar
familj har frånvaro på grund av graviditets- och föräldraledighet.
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5 Förutsättningar och
förhållanden inom den
myndighetsutövande delen
av den sociala barn- och
ungdomsvården
Tillräcklig bemanning och rimlig
arbetsbelastning
5.1.1 Aktualiseringar per bemannad heltid
Antalet aktualiseringar i staden har ökat under de senaste sju åren. Den branta
ökning som ses i resten av landet, och även i Göteborgs Stad fram till 2018,
verkar ha planat ut under 2019 för att återigen öka ytterligare under 2020.
Antalet 0–20 åringar har under motsvarande period ökat liksom antalet
aktualiserade individer. Utslaget per 1000 invånare så har både aktualiseringar
och aktualiserade individer ökat mellan åren 2014 och 2020.
Figur 6, Trend aktualiseringar och aktualiserade individer per tusen invånare,
0 - 20 år (2020, preliminär statistik)
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Källa: Treserva, SCB

Under motsvarande period har bemanningen också förändrats. Med bemanning
avses antalet månadsavlönade i tjänst omräknat till heltid med hänsyn tagen till
tjänstgöringsgrad och partiella tjänstledigheter.
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Figur 7, Antal månadsavlönade i tjänst omräknat till heltid med hänsyn tagen
till tjänstgöringsgrad och partiella tjänstledigheter
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Källa: Nekksus (bemanningen avser december månad respektive år)

Bemanningen har dock inte ökat i samma utsträckning som behoven. Det har
under åren blivit fler aktualiseringar att hantera per bemannad heltid. Trots att
socialsekreterarna har blivit fler har inte utvecklingen följt inflödet av nya
aktualiseringar.
Figur 8, Antal aktualiseringar per bemannad heltid (2020, preliminär statistik)
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För att räkna fram bemanningen används statistiken från en verksamhetskod i
personalsystemet som innehåller något fler tjänster än enbart
myndighetsutövande socialsekreterare. I koden kan också vissa 1:e
socialsekreterare, familjehemssekreterare och vissa utförare inom barn och unga
rymmas. Statistiken har ändå bedömts vara användbar för att kunna se trender
inom området men kan däremot inte användas för att se hur många
aktualiseringar varje enskild socialsekreterare i snitt har att handlägga per tjänst.

5.1.2 Antal ärenden och utredningar per
socialsekreterare
Ett grundläggande problem när det gäller att mäta arbetsbelastning i
socialsekreteraryrket är svårigheten att fastställa vad som mängdmässigt är en
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normaltjänst, vilket är nödvändigt om man ska kunna säga något om vad som
kan betraktas som lagom mycket, för mycket eller för lite att göra. Det finns
sedan länge en diskussion kring möjligheten använda antal ärenden som mått.
Att mäta arbetsbelastning och avgöra vad som är en tillräcklig bemanning är
komplext och kunskapsläget kring ämnet är lågt. Antal ärenden per
socialsekreterare ger en enkel bild, men är ett otillräckligt mått eftersom olika
klienter behöver olika insatser och stödbehovet är varierande. Om
socialsekreteraren arbetar ensam i ärenden eller tillsammans med en kollega och
huruvida hen arbetar enbart med sina ärenden eller dessutom har jour, är andra
exempel på faktorer som påverkar hur arbetsbelastningen upplevs på
individnivå. Komplexiteten i ärenden är också av stor vikt. Det är dessutom
svårt att i förväg bedöma vilken arbetsinsats ett ärende kommer att kräva
eftersom variationen i behov och problematik hos klienterna är stor. Att
arbetssituationen är splittrad med många avbrott i pågående processer till följd
av att socialarbetaren är involverad i flera ärenden samtidigt, kan också medföra
att arbetsuppgifter kan ta längre tid än beräknat.
Det finns en mängd faktorer som påverkar upplevelsen av arbetsbelastning och
stress men också arbetsglädje och positiv energi, såsom att leda eller delta i
utvecklingsarbete, vara mentor för nyanställda och att vara handledare till
studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även graden av andra
faktorer som administrativt stöd och nära tillgänglig ledning påverkar
arbetssituationen.
Uppfattningen i arbetsgruppen och den fackliga referensgruppen liksom i
allmänna diskussioner i litteraturen tycks vara att antal ärenden är ett alltför
grovt mått för att mäta arbetstyngd, samtidigt kan det ändå ge en indikation
kring hur arbetssituationen ser ut.
För att beskriva hur många ärenden och utredningar varje socialsekreterare har i
snitt har varje enhetschef undersökt snittet på respektive enhet den 15 november
2020. Då varje stadsdelsförvaltning till viss del organiserar arbetet på olika sätt
är denna statistik svår att ta fram utan att räkna manuellt. Detta leder också till
att jämförelser bakåt i tiden är svåra att göra.
I snitt hade varje socialsekreterare 17 ärenden och 10 utredningar pågående
samtidigt vid mättillfället. Antalet ärenden per tjänst varierar dock mellan
stadsdelsförvaltningar och mellan enheter, från i snitt 13 ärenden per tjänst till i
snitt 19 ärenden per tjänst.

5.1.3 Ökad komplexitet i ärenden
I fokusgruppsdiskussionerna framhålls att ärenden över tid blivit allt mer
komplexa. Ökade krav på handläggningen, ett ökat antal ärenden som berör
våld och större krav på och behov av samverkan i enskilda ärenden är exempel
på aspekter som bidrar till en ökad komplexitet. Det är svårt att hitta underlag
som beskriver utvecklingen över tid och även att mäta komplexiteten i enskilda
ärenden.
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En faktor som påverkar arbetssituationen för en socialsekreterare är antalet
potentiella samverkansparter. Olika insatser från olika verksamheter erbjuds
ofta samtidigt till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. För barnet
och familjen är det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på
barnets situation samt att samverkan sker när insatser ges från olika instanser
samtidigt.
Det är verksamhetsledningen och professionen som har ansvar för att
samverkan ska komma till stånd och att hela processen genomförs på ett
rättssäkert sätt och utifrån bästa möjliga kunskap. Samverkan kräver tid och
resurser och är i viss mån svår att rent praktiskt få till. En fungerande
samverkan bygger också på tillit och respekt för de olika huvudmännens
uppdrag och underlättas av kontinuitet både vad avser processer och relationer.
För att beskriva hur många potentiella samverkansparter som finns i ett ärende
har en mätning genomförts i 300 ärenden inom barn och unga på olika enheter i
staden. I snitt finns sju potentiella samverkansparter per ärende men variationen
är mycket stor (för redovisning se bilaga 2). I något ärende finns inga
samverkansparter medan det i andra kan uppgå till så många som 25. Som ovan
konstaterats har varje utredande socialsekreterare i snitt 17 ärenden vilket ger
varje socialsekreterare cirka 120 potentiella samverkansparter.
Samverkansparter finns inom vitt skilda områden såsom till exempel polis,
förskola, skola, sjukvård, anhöriga, privata utförare och ett flertal olika
yrkesgrupper kan vara involverade.
Det är ett omfattande arbete med ibland komplicerade relationer till de
samarbetsparter som handläggarna i så hög grad är beroende av och med vilka
de delar samma professionella nätverk att arbeta genom. Fokusgrupperna
framhåller att samverkan kan vara en belastning och ta mycket energi.
Socialsekreterarna möter många professionella som inte förstår socialtjänstens
roll och uppdrag. Att en del samverkansparter har negativa förväntningar på
samverkan med socialtjänsten påverkar. Samtidigt ger också samverkan mycket
energi och goda resultat när man har förståelse för varandras yrken.

5.1.4 Upplevd arbetsmängd
I den enkät som skickats ut till samtliga socialsekreterare inom ramen för
uppdragen uppger 71 procent (av de 178 socialsekreterare som besvarat
enkäten) att de har en hög eller för hög arbetsbelastning. 19 procent anger att
belastningen är så hög att de inte hinner med arbetsuppgifterna. 22 procent
anser att arbetsplatsen har en lagom belastning. 48 procent anser att
arbetsbelastningen har ökat det senaste året, 5 procent anser att
arbetsbelastningen har minskat och 35 procent anser att den är oförändrad.
En av respondenterna i enkäten beskriver arbetsbelastningens betydelse för att
vilja stanna kvar i yrket på följande sätt:
”Angående om något kan få mig att stanna kvar i socialtjänsten då
jag allvarligt övervägt att lämna yrket - minska
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arbetsbelastningen. För många ärenden och för lite tid att hinna
göra ett gott arbete i varje enskilt ärende.”
En annan beskriver sin arbetssituation såhär:
”Jag har varit anställd i ett år och fick ta över en tung tjänst
utan att ha förutsättningar gällande BBIC och Treserva. Har
under detta år haft 3 olika 1 e socialsekreterare och
personalomsättningen har varit hög. Har många gånger
upplevt mig övergiven med ansvaret under detta år. I vissa
ärenden har jag upplevt att jag haft stöd bitvis. Det är en
komplicerad tjänst bestående av föräldrar, familjehem,
familjehemssekreterare och alltför mycket dokumentation.
Inblandade parter är ibland oeniga och i uppdraget ingår att få
placeringar att fungera och att verka för att placerade barn har
det bra och får rätt förutsättningar. Att hantera allt detta
samtidigt som jag skall lära mig Treserva, dokumentation, att
orientera sig i en ny organisation och allt annat tekniskt skapar
stress och en känsla av otillräcklighet. Det har varit svårt att få
tid över till att etablera relation med barnen som jag har på
min tjänst. Arbetstiden är inte i paritet med arbetsbördan och
de förväntningar jag upplever olika aktörer ställer på mig.”
Bilden av arbetsplatser med bitvis hög arbetsbelastning och lite tid för
återhämtning mellan arbetstoppar bekräftas av fokusgrupperna. En förändrad
arbetsbelastning är en viktig aspekt för att förändra den totala arbetssituationen
då denna har bäring på andra åtgärder, till exempel kompetensutveckling. För
att kunna ta del av den kompetensutveckling som finns måste det finnas
utrymme på tjänsten för att komma ifrån.
De tuffa förutsättningarna och den höga arbetsbelastningen gör att
socialsekreterarna inte orkar hur länge som helst. En av dem framhåller att
arbetsbelastningen påverkar hela livet och hälsan.
Av enkäten framgår att 76 procent av respondenterna anger att de minst en gång
per vecka känner negativ stress i sitt arbete kopplat till arbetssituationen.
Figur 9, Enkätfråga 16, Upplever du negativ stress i ditt arbete kopplat till din
arbetssituation?
Svarsalternativ
Varje dag
Flera gånger i veckan
Någon gång per vecka
Någon gång per månad
Någon gång per år
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Aldrig
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Källa: Enkät avseende arbetsförhållanden för socialsekreterare inom barn och unga 2020,
stadsledningskontoret november 2020
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66 procent anger att de minst någon gång per månad har svårt att sova för att de
känt sig oroliga för sitt arbete.
Figur 10, Enkätfråga 17, Händer det att du har svårt att sova för att du känner
dig orolig för ditt arbete?
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Källa: Enkät avseende arbetsförhållanden för socialsekreterare inom barn och unga 2020,
stadsledningskontoret november 2020

Arbetsbelastningen varierar dock stort mellan förvaltningarna. En av
förvaltningarna (SDF Angered) beskrivs ha ökat bemanningen samtidigt som ett
ändrat arbetssätt har införts vilket lett till en rimlig arbetsbelastning och större
tillfredställelse i arbetet. Arbetssättet kan i korthet beskrivas som ett fassystem
som består av fyra faser à två veckor där fyra arbetsgrupper arbetar i var sin fas
där fas 1 innebär att arbetsgruppen har jour och tillsammans med
mottagningsenheten tar emot samtliga nya ärenden som inkommer. Efter två
veckor går gruppen in i fas två och därefter fas tre där tid för utredningsarbete
med mera finns. Fas fyra ger tid för att avsluta ärenden med mera. Arbetssättet
ger bättre förutsebarhet i arbetet, bättre förutsättningar att planera och större
möjligheter till perioder av återhämtning. Flera andra förvaltningar har prövat
liknande arbetssätt men har haft svårigheter att få fassystemet att fungera,
främst på grund av att verksamheterna varit för små, det har inte funnits
tillräckligt många medarbetare för att täcka varje fas.
Andra beskriver att de ibland har rimliga förutsättningar. Det är dock något som
varierar över tid och mellan förvaltningar. Några personer i fokusgrupperna
beskriver att en för stor arbetsmängd och bristande resurser flera gånger varit
anledning till att de lämnat en tidigare förvaltning för att söka sig till en annan
där förutsättningarna har varit annorlunda.
I fokusgrupperna beskrivs också att enhetscheferna arbetar för att överanställa
för att ha en bemanning som klarar av en viss omsättning. I praktiken upplevs
detta dock inte som någon överanställning utan snarare som att det är denna
situation som borde vara normalläget. Överanställningarna upplevs inte som
tillräckliga då kollegor slutar i större utsträckning än vad överanställningarna
kan kompensera för. Ett av fritextsvaren i enkäten beskriver en liknande
situation:
”Jag vill nog bara trycka på att det är alldeles för mycket att hinna
med och det skapar en olustig atmosfär på arbetsplatsen där flera
blir sjuka och pratar om att sluta, söker nytt osv, blir ännu en
osäkerhet i en redan osäker vardag. Jag vill att mina kollegor
stannar men få gör det, och det har tyvärr inte ändrats trots fler
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tjänster. Och med fler tjänster undrar jag även vad det innebär,
många arbetar deltid, räknas då fler tjänster per huvud eller
räknas det utifrån procenten. Vi ska ha överanställning men så blir
det aldrig vad cheferna än säger.”
Enhetscheferna beskriver också svårigheter kopplade till
korttidssjukskrivningar. Sjukskrivningarna är till en början ofta korta, 14 dagar,
vilket gör att de försöker lösa situationen på enheten då det inte går att rekrytera
någon för en så kort tid. Därefter förlängs sjukskrivningen flera gånger, ofta
med korta intervaller, vilket leder till att övriga på enheten under en lång period
handlägger inte bara sina egna ärenden utan också en kollegas ärenden. Detta är
en likartad situation som vid arbetstoppar. Dessa är svåra att förutsäga och
påverkar enheterna med en ökad arbetsbelastning. Fokusgrupperna beskriver
dock att man klarar arbetsanhopningar om utrymme för återhämtning finns.

5.1.5 Göteborgs Stads modell för tjänstemätning
Som ovan beskrivits finns problem med att mäta arbetsbelastning och ange vad
som är en normaltjänst. Inom ramen för kommissionsarbetet som initierades av
kommunstyrelsen och redovisades i december 2013 lämnades ett antal
rekommendationer och förslag till förändring. Ett av förslagen var att
systematiskt och regelbundet genomföra arbetstyngdsmätningar för
socialsekreterare inom barn och unga. Som ett led i uppdraget hade ett
instrument för att mäta arbetstyngd prövats i tre stadsdelsförvaltningar. De
stadsdelar som prövade verktyget uppfattade att arbetstyngdsmätning var bra
och meningsfullt på flera sätt. Framförallt gällde detta betydelsen av mätningen
som underlag för dialog om socialsekreterarnas aktuella arbetssituation.
Utredningens rekommendation var att arbetstyngdsmätning skulle användas
som metod för att mäta arbetsbelastning för myndighetsutövning inom barnoch ungdomsvården.
Användningen av instrumentet har från 2014 och framåt varierat mellan
förvaltningarna. Intresset för instrumentet (den så kallade Göteborgsmodellen)
har dock varit stort, inte minst från andra kommuner.
Modellen är avsedd att användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Mätmetoden är viktad, det vill säga olika många poäng ges till en aktivitet
beroende på dess komplexitet och tyngd. Mätningen görs av enhetschefen eller
1:e socialsekreteraren tillsammans med den enskilde medarbetaren. Den
viktigaste komponenten är det återkommande samtalet mellan chef och
medarbetare. Genom att upprepa dialogen över tid får arbetsledaren en samlad
bild av medarbetarnas arbetssituation, ett underlag för hur arbetet kan utvecklas
och hur resultat ska uppnås i verksamheten med bibehållen god arbetsmiljö.
Upplevelsen av arbetstyngd är i många avseenden individuell och påverkas av
erfarenhet och kunskap. Alla är olika och kan uppleva samma belastning på
olika sätt.
SKR initierade 2016 en kvalitetssäkring av modellen för att med utgångspunkt
från resultatet kunna sprida kunskapen nationellt. Resultatet av
kvalitetssäkringen visade att modellen behövde revideras och utvecklas. Inom
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ramen för stadens Plattformsarbete har en sådan revidering genomförts.
Göteborg Stad kommer att fortsätta arbetet samt ta fram en vägledning som
bidrar till att arbetstyngdsmätningarna tillämpas på ett mer likvärdigt sätt.
Mätningen är avsedd att beröra mängden arbete, inte kvalitet i arbetet eller hur
framgångsrikt arbetet är utifrån klienternas perspektiv. Efter mätning på
individnivå kan resultaten sammanställas på enhetsnivå och jämföras med andra
enheter för att få en uppfattning om arbetssituationen/tyngden på de olika
enheterna. Mätningen kan till exempel göras månadsvis eller kvartalsvis, så att
det går att följa en möjlig förändring och variation under året i arbetet.
Verksamheterna som har använt mätinstrumentet har haft viss kritik mot
mätningen, dess konstruktion och poängsättningen av processer, vilket har lett
till successiva ändringar i instrumentet. De flesta stadsdelsförvaltningarna
använder instrumentet och genomför tjänstemätningar, men enbart en
förvaltning använder resultatet i den lokala samverkansgruppen. Samma
stadsdelsförvaltning har tagit fram ett digitalt verktyg som används vilket
kommer att ses över för att se om det går att spridas till övriga. En viss översyn
av instrumentet kommer också att göras.
I fokusgrupperna har man varierande erfarenhet av instrumentet. Några
framhåller att instrumentet inte fungerar särskilt bra.
”Man bara mäter och mäter och det är mest bara rött hela tiden.
Resultatet av mätningen leder ju ändå ingenstans och då känns det
ju meningslöst.”
Några beskriver att oavsett vad resultatet anger finns risk för att man blir
stressad eftersom även i de fall där de inte ligger på rött kan upplevelsen vara att
de har det för ansträngt. Och då blir man stressad över att man inte känner att
man klarar av att leverera trots att man kanske borde. Mätningarna kan också
leda till att man på enheterna jämför sig med varandra på ett sätt som inte
gynnar utvecklingen på enheten.
Några av enhetscheferna menar att användningen av instrumentet inte tillför
något nytt. Belastningen på respektive tjänst har man som enhetschef och 1:e
socialsekreterare ändå koll på och användningen av instrumentet blir då bara en
mätning som ska göras för mätningens skull.
I några stadsdelsförvaltningar anses att mätningen är relevant och tillför
information som kan systematiseras och användas bland annat inför fördelning
av ärenden och fördelning av resurser. I dessa förvaltningar framhålls att det är
viktigt att det finns utrymme på tjänsterna för att fördela ärenden, det vill säga,
alla kan inte ligga på max hela tiden. Fokusgrupperna konstaterar att resultatet
måste användas så att mätningen och instrumentet på så sätt ges legitimitet.
Resultatet kan ge underlag för fördelning av ärenden, fördela resurser mellan
grupper, enheter och liknande. I avsaknad av utrymme att vidta den typen av
åtgärder skapas osäkerhet kring mätningarnas syfte och relevansen i att
genomföra mätningarna ifrågasätts.
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5.1.6 Tillgång till administrativt stöd
I kommissionsrapporten framhölls att ökade ambitioner, verksamhetsutveckling
och lagkrav har medfört skärpta krav på kvalitetsredovisning och uppföljning i
alla verksamheter i välfärdssektorn. För chefer och medarbetare innebär det
bland annat att dokumentation och administration blivit ett allt större inslag i det
dagliga arbetet. Många upplever det betungande och svårt och att de inte arbetar
med det de utbildade sig för. Till detta kommer ytterligare kontroller,
rapporteringar och en allt starkare statlig styrning av socialtjänstens områden.
En av konsekvenserna blir att chefers arbetstid i mindre utsträckning kan
användas till direkta kontakter med medarbetare. Som chef förväntas man klara
många och skiftande stödprocesser på egen hand och saknar ofta möjlighet att
delegera tidskrävande arbetsuppgifter. Chefernas tid är starkt begränsad och
arbetsdagen kantas av akuta operativa frågor vilket gör att det strategiska arbetet
läggs åt sidan. I rapporten framhölls att chefen och dennes ledningsgrupp
behöver ha tillgång till kvalificerat ledningsstöd exempelvis inom ekonomi, IT,
verksamhetsuppföljning och HR. Det behövs dessutom verksamhetsspecifik
spetskompetens/expertis för både utrednings- och utvecklingsarbete. Utifrån
detta lämnades rekommendationen att det kvalificerade administrativa stödet för
chefer skulle ses över och alla chefer ska ha nära tillgång till kvalificerat
ledningsstöd minst inom områdena ekonomi, IT och HR.
Också i handlingsplanen gällande förbättrad arbetsmiljö inom socialtjänsten
framhölls vikten av ett administrativt stöd och insatser för att öka stödet till
chefer och socialsekreterare har genomförts.
Såväl i enkäten som i fokusgrupperna betonas vikten av ett välfungerande
administrativt stöd. Enhetscheferna menar att vilket stöd man får varierar
mellan förvaltningarna vilket inte känns tillfredsställande. I enkäten rankas
administrativt stöd högt utifrån åtgärder som bör vidtas för att få erfarna
socialsekreterare att stanna. I fokusgrupperna finns en enighet i att de
administrativa resurserna som finns gör ett mycket viktigt arbete och fungerar
avlastande för socialsekreterare och chefer så att mer tid finns för andra
arbetsuppgifter.
Enhetscheferna beskriver att åren efter handlingsplanens implementering var
”några guldår” men att det administrativa stödet därefter successivt blivit
mindre. Det tar mycket tid att ta hand om allt fixande, det är skrivare som
behöver lagas, lampor som ska bytas, behörigheter som ska beställas etcetera.
Administrativt stöd till verksamheterna efterfrågas i form av nära stöd vad
gäller ekonomi, inköp, upphandlingar, personal/administration och HR, lokaler
och brandskyddsarbete, mötesbokning, inköp av fika med mera. Detta menar
man skulle frigöra kapacitet från den socialsekreterare och chefer som istället
kan ägna sig åt sina huvuduppgifter.
Några enhetschefer beskriver också att det administrativa stödet förändrats till
det sämre när resursen flyttat från den egna enheten till en annan, gemensam
administrativ enhet. Att stödfunktionerna centraliserats påverkar arbetet. Det
administrativa stödet har en annan chef vilket gör att enhetscheferna får ett mer
standardiserat stöd, vilket inte är vad som efterfrågas. Det krävs att det
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administrativa stödet är anpassat och att administratörerna är väl insatta i
verksamhetens specifika behov. Konsekvensen blir ibland att enhetscheferna
lägger vissa administrativa uppgifter på den egna personalen som inte alltid är
bäst lämpad för det. Flera enhetschefer beskriver också behov av mer stöd kring
IT-frågor som tar mycket tid. Det finns en upplevelse av att enheterna själva
måste stå för utbildningar och när de behöver hjälp är det inte så enkelt att
snabbt komma i kontakt med stödet. Det krävs att de lägger beställningar på vad
de behöver hjälp med vilket upplevs som osmidigt. I fokusgrupperna
framkommer också att cheferna önskar ett mer funktionellt stöd från HR- och
kommunikationsavdelningar som kan hjälpa till i hanteringen av svåra problem.

Gott organisatoriskt klimat
5.2.1 Nära och tillgänglig ledning – chefers
förutsättningar
Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden
och chefens arbetssituation är en grundläggande förutsättning för de anställdas
arbetsmiljö. Chefsarbetet är också mer beroende av organisatoriska
förutsättningar än vad man tidigare trott. Stödfunktioner erbjuder mindre
praktiskt stöd och ställer mer krav än tidigare samtidigt som det är vanligt att
det finns en obalans mellan krav och resurser i chefsarbetet. Det är utifrån detta
viktigt att skapa förutsättningar för cheferna att leda medarbetarna med
förtroende och tillit för deras verksamhetsnära kunskap.12
Kartläggning av enhetschefers organisatoriska förutsättningar
och arbete
Chefers organisatoriska förutsättningar är en prioriterad fråga i Göteborgs Stad.
Med chefers organisatoriska förutsättningar menas de strukturer, krav och
resurser som omger cheferna i deras arbete, exempelvis antalet medarbetare per
chef, tillgång till stödfunktioner samt arenor för dialog. Som ett led i detta
arbete genomfördes under 2020 en enkätstudie tillsammans med forskare från
Göteborgs Universitet med syftet att beskriva enhetschefers uppfattningar om
deras organisatoriska förutsättningar, stöd, resurser och praktiker att leda,
organisera och utveckla sin verksamhet. I studien ingick anställda från
verksamhetsområdena fritid (F), funktionshinder (FH), gemensamma
verksamheter (GV), individ och familjeomsorg (IFO), kultur (K) samt
äldreomsorg (ÄO) i staden.
De allra flesta enhetschefer som svarat på enkäten har höga tankar om sin
arbetsplats och uppfattar den som attraktiv och betydelsefull.
Arbetstillfredsställelsen som helhet var hög, särskilt inom GV och inom IFO.
Detsamma gäller tillfredsställelse med arbetsmiljön, framtidsutsikter,
möjligheter till kompetensutveckling och det sätt på vilket verksamheten leds.
Överlag var enhetscheferna i viss mån personligen överbelastade och upplevde
12

Corin, L. & Björk, L. 2017, Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna
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värdekonflikter. Särskilt fanns tecken på överbelastning bland chefer inom IFO,
FH och ÄO.
I resultatet framkommer bland annat att enhetscheferna inom IFO mer sällan än
övriga har ett administrativt stöd och har mindre stöd genom ledning och
organisatoriskt stöd. De upplever sig ha en hög överbelastning, möter i stor
utsträckning värdekonflikter och har tid- och resursbrister. Samtidigt
framkommer att det finns ett gott samarbete med medarbetare och de har ett
stimulerande utbyte med klienter.
Sammanfattningsvis ger resultaten en mer positiv bild jämfört med tidigare
kartläggningar och i andra kommuner. Forskarnas slutsatser är att det är möjligt
att stadens satsningar i frågorna har bidragit till detta. För stadens fortsatta
utvecklingsarbete formulerades följande råd:
1. Bibehåll och vidareutveckla organisatoriskt stöd - som utgår från tillit
och förtroende i alla stödfunktioner.
2. Stärk engagemang från högsta ledningen i verksamhetsnära frågor och
förutsättningar.
3. Fortsätt stärka organisatoriskt klimat som är socialt och organisatoriskt
hållbart, jämställt och jämlikt.
4. Skapa hållbarhet - Motverka chefers överbelastning, skapa attraktivt
och hållbart organisationsklimat. 13
Antal medarbetare per chef
Chefens och arbetsledningens agerande spelar en stor roll för att
socialsekreterarna ska vilja stanna kvar i socialt arbete. Förutsättningarna för att
utöva ett gott ledarskap har ett samband med antalet underställda. Snittet för
antalet medarbetare per enhetschef inom den myndighetsutövande delen av IFO
barn och unga var 21 den 15 november 2020.
Chefen ska vara vägvisare, samordnare, stödjare, inspiratör och förebild.
Ledarskapet bygger på kommunikation med och ingående personlig kännedom
om såväl varje individ som hela personalgruppen. En nödvändig förutsättning
för detta är att chefen är synlig, har tid att prata, umgås, visar intresse och har
tid att lyssna. De enskilda individerna och hela personalgruppen behöver också
vara synliga för chefen. Chefen förväntas skapa sammanhållning och
arbetsgemenskap och implementera beslut och idéer från chefer högre upp i
organisationen och på så sätt ge arbetsgruppen väl definierade mål att arbeta
mot. Medarbetarna är ofta unga och saknar längre erfarenhet och behöver stöd
av sin chef för att kunna utvecklas och förstå sin roll. Hög personalomsättning
bland socialsekreterarna medför att chefer får avsätta mycket tid till rekrytering
vilket minskar utrymmet för övriga arbetsuppgifter. Det påverkar chefens
möjligheter att leda och styra verksamheten.

13
Delve, L., Hasselgren, C., Allard, K., Bäck Andersson, M., . Attraktivt och hållbart chefsarbete.
Organisatoriska förutsättningar och chefskap i Göteborgs Stad,
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5.2.2 Metodhandledning, processhandledning och
internt stödforum
Socionomutbildningen är inte en yrkesutbildning för socialsekreterare utan en
generalistutbildning som är rekryteringsbas för många olika yrken. Det leder till
särskilda utmaningar för arbetsgivare att skapa förutsättningar för den oerfarne
att utvecklas från nyutbildad till yrkeskompetent.
Enigheten är stor bland cheferna och handläggarna i fokusgrupperna kring hur
nödvändigt olika former av stöd är. Samtliga deltagare beskriver ett regelbundet
metodstöd/ärendehandledning på enheterna. 1:e socialsekreterare finns på
samtliga enheter och står för både ett schemalagt och situationsbaserat
metodstöd. Samtidigt beskrivs att det relativt ofta händer saker som gör att 1:e
socialsekreterare måste omprioritera sin tid. En socialsekreterare beskriver att
”Min 1:e socialsekreterare måste ibland prioritera bort min
ärendegenomgång för något annat har dykt upp som är viktigare.
Det är ju inget konstigt i sig men det blir svårt när jag ska gå in
och boka upp en annan tid i hennes kalender. Den är ju redan
fullbokad. När det där händer lite för ofta gör det ju att man själv
inte heller prioriterar den tiden.”
Detta är en bild som bekräftas av flera i fokusgrupperna. Ryckigheten i arbetet
gör att man måste prioritera om vilket gör att arbetsuppgifter som på kort tid
inte påverkas i någon större utsträckning får stå tillbaka. En socialsekreterare
beskriver att:
”Man får stöd om man säger till men det gör man inte alltid. Man
vet ju att det ändå inte alltid prioriteras.”
En av enhetscheferna i fokusgruppen beskriver det omvända förhållandet och
hur viktigt det är att känna sig prioriterad genom att beskriva relationen till sin
egen chef.
”Min chef har stor tillit till mig och jag har inte jättemycket behov
av stöd från henne. Men när jag faktiskt behöver henne så svarar
hon alltid. Hon vet att det är viktigt då när jag ringer vilket är
väldigt skönt för mig att veta.”
Personal som arbetar i verksamheter som är definierade som krisorganisationer
har många gånger en stödstruktur omkring sig bestående av träning, utbildning
och psykisk avlastning.14 Det som framkommer i fokusgrupperna är att någon
liknande struktur inte finns för handläggarna inom den sociala barn- och
ungdomsvården.
I jämförelse med andra krisorganisationer har de kriser som möter handläggare
inom den sociala barn- och ungdomsvården ofta inträffat långt tidigare, innan
mötet med socialtjänsten sker. Det gör inte uppgiften lättare. Bristande
förtroende, misstänksamhet, att känna sig kränkt sedan tidigare är något som
Lindquist A-L, Från krisande organisation till ”krisorganisation” – Kvalité i socialt barnavårdsarbete
genom ökad personalstabilitet
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inte så sällan utmärker de kontakter som socialsekreterarna ska bearbeta och
skapa samarbetsrelationer till. Socialsekreterarna finns långt fram i den kedja av
händelser där konflikter och misslyckanden har format människors
förväntningar eller brist på förväntningar, brist på hopp. En ytterligare aspekt
som är försvårande i det sociala arbetet är att man som socialsekreterare kan
fortsätta ha ansvar för barns och ungdomars utveckling över lång tid. Till
exempel poliser eller brandmän gör sina insatser i akuta skeden men behöver
inte engagera sig långsiktigt i den situation som de ingripit i. 15
Som tidigare beskrivits anger 76 procent av dem som besvarat enkäten att de
minst en gång per vecka känner negativ stress i sitt arbete kopplat till sin
arbetssituation och 66 procent anger samtidigt att de minst någon gång per
månad har svårt att sova för att de känt sig orolig för sitt arbete. I
fokusgruppsdiskussionerna beskrivs också känslan av att de som
socialsekreterare borde klara av arbetet utan att känna stress eller må dåligt. En
av deltagarna i fokusgrupperna säger följande:
”Man hör ibland diskussioner om hur en socialsekreterare ska
vara. Att man måste ha vissa egenskaper för att klara av det.
Ibland tänker man ju att det är fel på en själv, att det är mitt fel att
jag inte fixar det”.
Av de 178 socialsekreterarna som svarat på enkäten anger 65 (37%) att de
utsatts för hot och/eller våld på grund av sitt arbete de senaste två åren. 49 av
dessa 65 anger att de fått stöd av sin arbetsgivare efter det inträffade och 28 av
dem som fått stöd upplevde det som ganska eller mycket bra. I fritextsvaren i
enkäten skriver en av respondenterna:
”Min erfarenhet är att om en personal utsätts för hot eller liknande
situationer blir efterdiskussionen enkelriktad och individualiserad
istället för att se det som en följd av den myndighetsutövning som
handläggaren uppmanas att själv utföra. Det innebär att du skall
tex omhänderta barnet, förklara varför för förälderns samt
därefter erbjuda stöd med behandling. Det ser olika ut i
stadsdelarna vem som meddelar beslut och verkställer besluten,
och om det var en uppdelning med rättssäker tydlighet skulle detta
kanske minska hoten.”
I fokusgrupperna diskuteras vikten av stöd. Det kollegiala stödet värderas högt
och flera personer i fokusgrupperna beskriver att handläggarna själva försökt att
skapa olika typer av sammanhang där man får möjlighet att dela upplevelser
och prata av sig för att inte ta med sig arbetet hem. Dessa försök har dock med
tiden runnit ut i sanden då det inte prioriterats. I en förvaltning har enhetschefen
skapat utrymme på fredagarna för att träffas och dela svåra händelser. I ett av
enkätsvaren beskrivs att:

Lindquist A-L, Från krisande organisation till ”krisorganisation” – Kvalité i socialt barnavårdsarbete
genom ökad personalstabilitet.
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”Processhandledning har minskat under åren. Mer
processhandledning är ytterst viktigt för god arbetsmiljö, ökad
rättssäkerhet och kompetensutveckling.”
Processhandledning lyfts som viktigt för att klara att möta utmaningarna
och orka stanna i yrket över en längre tid.

5.2.3 Tydlig struktur i organisation och arbete
I en organisation där man möter människor i kris är det viktigt att det råder
ordning och reda så att inte den kris som skall hanteras i själva verket möter ett
eget kaos i verksamheten. En av de givna omständigheterna för arbetet med
utredningar av barn och unga är, att det ofta uppstår akuta händelser som
tenderar att rasera den arbetsplanering som socialsekreteraren har. Att möta
brukares oro eller panik genom att bidra med lugn och en god
bedömningsförmåga är vad goda arbetsförhållanden och en välfungerande
organisation behöver ge förutsättningar för. Väl kända och inövade rutiner,
kompetens i bedömningar, möjlighet att svara upp mot krisande människors
behov av att få sina behov av psykisk avlastning tillgodosedda krävs för att ett
strukturerat arbete ska kunna genomföras. Det handlar både om mötet med
brukare men också i mötet med samarbetsparter. Verksamheten är i samband
med organisationsförändringar känslig då personalen riskerar tappa sin
överblick, rutiner ändras och skapar orutin och tidigare strategier inte längre är
gångbara eftersom beslutsvägar och nätverk ändras.16
I diskussionerna i fokusgrupperna framkommer vikten av en tydlig struktur vad
gäller till exempel ärendegång, rutiner, arbetsfördelning och metoder. Samtliga
fokusgrupper framhåller att de delvis har olika rutiner och arbetssätt inom
staden, något som upplevs som otillfredsställande.
Staden har gemensamt arbetat fram ett antal huvudprocesser som styr
socialtjänstens arbete.17 Processarbetet ska bidra till kvalitet och rättssäkerhet i
verksamheterna genom att beskriva ett enhetligt arbetssätt och tillgängliggöra
gemensamma instruktioner, rutiner, mallar och dokument. Till processerna finns
också vissa stadengemensamma rutiner kopplade vilka arbetats fram inom
ramen för det gemensamma Plattformsarbetet. Förvaltningarna ansvarar för att
arbetet enligt processen fungerar, har de resurser som behövs och följer
processkartan. I det ingår att driva implementering och uppföljning av
processen. I de årliga kvalitetsrapporterna har processarbetet beskrivits som en
styrka som leder till en ökad samsyn i handläggningsarbetet. I samband med
stadens omorganisation övergår ansvaret för processarbetet till respektive
förvaltning. I den översyn som behöver göras i samband med detta finns
möjligheten att ytterligare utveckla processarbetet så att det blir mindre
övergripande och mer anpassat utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Detta
arbete som sannolikt kan bidra till ökad relevans och tydlighet för handläggarna
i den sociala barn- och ungdomsvården.
Lindquist A-L, Från krisande organisation till ”krisorganisation” – Kvalité i socialt barnavårdsarbete
genom ökad personalstabilitet.
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5.2.4 Organisatoriskt erkännande
Lön
I en organisation behöver individen erkännande för de insatser hen gör.
Medarbetarens arbete behöver respekteras och uppmärksammas som ett
värdefullt bidrag i och för verksamheten. Vilken betydelse lönen har för
arbetsmotivationen råder det inom forskningen delvis delade meningar om.
Under 2000-talet har svensk forskning kring olika lönefrågor ökat. En av
anledningarna till denna ökning är att den individuella lönesättningen
utvecklats.
Vissa forskare anser att faktorer som till exempel personligt ansvar och
möjligheter till personlig utveckling har större betydelse än lönen för att skapa
motivation hos medarbetaren. De faktorer som gör individen tillfredsställd och
motiverad i arbetslivet är inte desamma som gör att individen känner sig
otillfredsställd. En lön som inte upplevs som rimlig leder snarare till vantrivsel,
snarare än att en hög lön ökar tillfredställelsen bara för att den finns.
Förbättringar i lön kan alltså i enlighet med detta resonemang förebygga och
minska vantrivseln i arbetet, men de kan inte skapa trivsel och motivation.18
Det finns dock en del som tyder på att det finns gråzoner mellan
otillfredsställelse och tillfredsställelse. Nyare forskning tycks dock vara ense
om att lön och motivation har ett starkt samband. Arbetsgivare bör därmed inte
underskatta lönens betydelse för arbetsmotivationen.
I enkäten rangordnas lön högt som en viktig åtgärd som arbetsgivaren borde
göra för att behålla erfaren personal. Samtidigt är lön ett område, som förutom
vid ett tillfälle, inte alls kom upp till diskussion i fokusgrupperna. I en av
fokusgrupperna lyftes frågan om lön fram som en viktig faktor för varför man
skulle vilja stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats. Ingångslönen uppfattas
som rimlig samtidigt som man önskar sig en bättre löneutveckling än vad man
uppfattar att man har möjlighet att få, oavsett den individuella prestationen.
Löneutvecklingen för tillsvidareanställda socialsekreterare som yrkesgrupp har
under åren 2015–2019 ökat med 14,3 procent. Gruppen har haft en god
löneutveckling i relation till övriga yrkesgrupper i staden. Vid en jämförelse
med de yrkesgrupper som haft en högre löneutveckling under samma period,
förskollärare 16,9 procent och lärare 18,9 procent, kan konstateras att statliga
lönesatsningar som till exempel lärarlönelyftet ingår i löneutvecklingen för
dessa grupper. Arbetet med lönebildning sker i respektive förvaltning där en
årlig lönekartläggning och analys av löneökningsbehov görs inför
löneöversynen.
Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
Under flera år har vikten av att utveckla alternativa karriärvägar för
socialsekreterare diskuterats. Detta för att ta till vara på kompetensen hos
erfaren personal och behålla personalen i organisationen. Erfarenheterna i
18
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fokusgrupperna är att de olika karriärtjänster som inrättats enbart delvis
fungerat tillfredsställande. I någon stadsdel finns bland annat
introduktionshandläggare som ansvarar för nyanställdas inskolning och
introduktion och i en annan har försök gjorts med seniorhandläggare.
Upplevelsen är dock att det ibland uppstår oklarheter på enheterna kring till
exempel gränsdragningen mellan 1: e socialsekreterarens och
seniorhandläggarens roller. Införandet av specialisttjänster rankas också lågt
avseende verkningsfulla åtgärder för att behålla erfaren personal.
I diskussionerna i arbetsgruppen och fokusgrupperna framkommer att en
välutvecklad kompetensutveckling inte enbart gynnar kunskapsutvecklingen
inom organisationen utan också påverkar den enskilde socialsekreterarens
känsla av erkännande. När organisationen prioriterar en systematisk
kompetensutveckling inom yrkesfältet ger det också de enskilda individerna en
känsla av att de som yrkesutövare tillsammans med det arbete de utför är
viktigt. Kompetensutveckling rankas också i enkäten högt kopplad till åtgärder
för att behålla erfaren personal.

Tillräcklig kunskap
5.3.1 Kunskapsstyrning och lärande i organisationen
Kunskap är en förutsättning för en evidensbaserad praktik och för kvalitet och
resultat i socialtjänsten. För att brukare ska få tillgång till bästa möjliga vård
och omsorg och för att välfärdsresurser ska användas effektivt och göra nytta
måste verksamheterna byggas på kunskap. Det krävs kunskap för att styra rätt,
undvika risker och kvalitetssäkra verksamheten, så att stöd och insatser gör
skillnad för dem vi är till för.
Kunskapsstyrning kan delas in i fyra beståndsdelar: Kunskapsstöd, uppföljning
och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.
Exempel på kunskapsstöd är handböcker, riktlinjer, vägledningar och
akademisk forskning. Kunskapsstöd på lokal nivå ska utgå från bästa
tillgängliga kunskap och anpassas lokalt. Insatser och stöd ska anpassas och
tillhandahållas efter individers behov.
Med uppföljning och analys avses beskrivning, mätning och dokumentation av
enskilda personers behov, insatser och resultat. Informationen ska aggregeras
till en analys av det som uppföljningen visar. Individbaserad systematisk
uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att
följa upp deras situation, samt att dokumentera arbetet på grupp- eller
verksamhetsnivå i syfte att analysera och utveckla verksamheten. I
beståndsdelen uppföljning och analys ingår också att utföra egenkontroll, att
genomföra brukarundersökningar och brukarrevisioner samt att samla in data
för Öppna jämförelser och andra nationella datainsamlingar.
Verksamhetsutveckling innebär åtgärder som syftar till att förbättra resultatet av
en insats eller ett arbetssätt utifrån funna brister. Det kan röra sig om att säkra
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verksamhetens tillgång till stödresurser som till exempel
verksamhetsutvecklare, att arbeta med ständiga förbättringar och
implementering av bästa tillgängliga kunskap, sprida goda exempel och
erfarenheter inom organisationen samt handledning och utbildning.
Inom ledarskap ingår att säkerställa att bästa tillgängliga kunskap används, att
resultaten följs upp och analyseras och att verksamheten arbetar med
kontinuerliga förbättringar utifrån funna brister.
I flera kunskapsbaserade verksamheter som till exempel hälso- och sjukvården
har man utmaningar med att få kunskapen omsatt i verksamheten. Ibland
handlar det om att personalen inte känner till att kunskapen finns. Ibland saknas
verktyg för att kunna tillämpa den tillgängliga kunskapen på ett ändamålsenligt
och verksamhetsnära vis. Ytterligare en viktig aspekt är förvaltning av lanserad
kunskap med tillhörande kunskapsstöd och att material uppdateras och revideras
i takt med förändringar i förutsättningar och kunskapsläge. Tillgängliggörande
av kunskap är en viktig fråga som behöver diskuteras tillsammans med
professionen för att på så vis få en tydlig bild över deras behov, krav och
professionella förutsättningar.

5.3.2 Introduktion och kompetensutveckling
Introduktion
En förutsättning för en rättssäker och effektiv social barn- och ungdomsvård är
kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Socionomutbildningen,
som från och med den 1 juli 2014 är ett behörighetskrav för handläggare inom
den sociala barn- och ungdomsvården, är en generalistutbildning som inte
matchar de krav som arbetsgivarna inom den sociala barn- och ungdomsvården
skulle vilja ställa.
När kommunerna inte lyckas anställa erfaren personal på befattningar som barnoch ungdomshandläggare får arbetsgivaren ta det fulla ansvaret för att fylla
gapet mellan den kunskap en nyexaminerad socionom har och den kompetens
som krävs för att fullt ut utföra yrket som socialsekreterare inom barn och unga.
Socialsekreterarnas höga arbetsbelastning leder till svårigheter för mer erfarna
handläggare att hinna vägleda de mer juniora kollegorna. Resultatet blir att för
höga krav ställs för tidigt på oerfaren personal. Detta riskerar att den som är
relativt nyanställd känner en otillräcklighet inför de arbetsuppgifter den har att
hantera.
En av rekommendationerna i kommissionsarbetet var att skapa en
stadengemensam introduktion. En sådan har utvecklats tillsammans med en
fördjupad introduktion inom ramen för den så kallade Yrkesresan som ges i
Göteborgsregionens (GR) regi (se nedan under rubrik 5.3.2.3). Många
stadsdelar har också intensifierat den lokala introduktionen och satsningar på
kompetensutveckling inom staden har pågått under flera år.
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29 procent av dem som svarat på enkäten anser att de som är nyanställda på
enheten får en bra introduktion. 28 procent anser att den är varken eller och 29
procent anser att den är dålig (övriga 15 procent svarar ”vet ej”).
Fokusgrupperna framhåller att introduktionen har utvecklats över åren, både
den stadengemensamma och introduktionen på arbetsplatsen. De som fått
introduktion framhåller att den varit bra men andra beskriver att de, trots att de
anser att de behövt, inte fick någon introduktion. Anledningen som anges är
främst att omsättningen av chefer och 1:e socialsekreterare gjorde att den
glömdes bort. Många framhåller också vikten av att inte ha för många ärenden
när man är ny och att det finns utrymme för att vara medhandläggare i vissa
ärenden. Det måste finnas utrymme för att delta i de omfattande
introduktionsprogram som finns. Samtidigt måste nyanställda få stöd på
arbetsplatsen genom en egen mentor eller liknande.
Kompetensutveckling
I enkätsvaren rankas kompetensutveckling högt kopplat till åtgärder för att
behålla erfaren personal. I fokusgrupperna framhålls att kompetensutveckling är
viktigt för att hela tiden utvecklas i sitt uppdrag och följa kunskapsutvecklingen
inom området. Både socialsekreterare och enhetschefer beskriver också att det
finns kompetensutveckling att ta del av men då kärnuppdraget måste prioriteras
kan handläggarna inte alltid delta i den kompetensutveckling som erbjuds.
De erfarna socialsekreterarna och 1:e socialsekreterarna framhåller att det är
viktigt att få kompetensutveckling tillsammans med andra som befinner sig i
samma utvecklingsfas. 1:e socialsekreterarna beskriver också att det är viktigt
att det finns kompetensutveckling kopplad till rollen som 1:e socialsekreterare,
att kompetensutvecklingen inte enbart ska syfta till att 1:e socialsekreterarna så
småningom ska bli enhetschefer.
1:e socialsekreterare har en nyckelposition när det gäller att ge stöd till och
utveckla handläggarna. För att lyckas med uppdraget behöver 1:e
socialsekreterare själva goda förutsättningar för sitt ledarskap. Många rekryteras
från handläggarnivån utan tidigare erfarenheter av ledarskapsuppdrag. Att
oerfarna 1:e socialsekreterare får stöd i att skola in oerfarna handläggare är en
viktig förutsättning för ökad stabilitet och kompetens inom den sociala barnoch ungdomsvården.
I fokusgruppen beskrivs också vikten av att rekryteringen av lämpliga 1:e
socialsekreterare stärks till exempel genom utvecklingsprogram i likhet med
programmet ”Morgondagens 1:e socialsekreterare”.
I fokusgruppen med 1:e socialsekreterare framkommer att de önskar att det
skulle finnas utrymme för dem att arbeta mer med kunskapsutvecklingen på
enheterna. De menar att kompetenssatsningarna bör ses som en process där
olika aktiviteter samspelar och själva kursen är en del i processen. Ett gott utfall
av en utbildningssatsning ökar om kursen är relevant för organisationen och
individen, samt att det senare finns möjlighet att öva in sin nya kunskap,
reflektera och med uthållighet integrera kunskapen i sitt sätt att arbeta. I en
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liknande process finns utrymme att bygga en enhet som lär tillsammans och där
utvecklingsprojekt också ses som lärandeprojekt.
Yrkesresan – ett regionalt kompetensprogram för den sociala
barn- och ungdomsvården
Kommunerna i Göteborgsregionen har för att utveckla kompetens och stabilitet
i regionen utvecklat Yrkesresan. Yrkesresan lanserades 2017 och är en struktur
för introduktion och kompetensutveckling i form av filmer, webbutbildningar
och kursdagar. Yrkesresan strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap
från olika aktörer. För varje fas i den professionella utvecklingen är det tänkt att
Yrkesresan ska erbjuda kompetensutveckling, både digitalt och fysiskt. För
varje kurs har kunskapsmål tagits fram som stödjer utvecklingen från kunskap
till kompetens.
Tanken bakom är att symbolisera kompetensutveckling som en resa; man
behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv. Resan omfattar tre steg i
yrkesutvecklingen och innehåller även ett arbetsledarsteg:
•
•
•
•

Ny: 0 – 2 år i yrket (lanserades i maj 2017)
Van: 2 – 5 år i yrket (lanserades i augusti 2019)
Erfaren: mer än 5 år i yrket (under uppbyggnad)
Arbetsledare (lanserades i april 2020)

Sedan starten 2017 har cirka 270 socialsekreterare i staden genomgått den
inledande kursen Handläggning med barnet i centrum inom steget Ny. Under
2020 har antalet varit något färre vilket främst förklaras av att kurser har
tvingats att ställas in på grund av pandemin.
En relativt stor andel av stadens anställda inom den sociala barn- och
ungdomsvården finns registrerade i Yrkesresan. I december 2020 fanns cirka
165 aktiva konton i steget Ny, 175 aktiva konton i steget Van och 80 aktiva
arbetsledarkonton. Dessutom finns 20 aktiva konton för utbildare. Alla med
aktiva konton har dock inte genomgått kurser kopplade till respektive steg ännu.
Under 2018 genomfördes en uppföljning och utvärdering av steget Ny och
kursen Handläggning med barnet i centrum. Över 80 procent av deltagarna på
kursen och 87 procent av ansvariga enhetschefer angav då att helhetsintrycket
av kursen var bra eller mycket bra.
Av de ansvariga enhetscheferna (48 stycken) ansåg 60 procent att Yrkesresan
helt och hållet eller till stor del bidrar till att socialsekreterarna bättre kommer in
i arbetsuppgifterna. 19 procent anser att yrkesresan till viss del bidrar till detta
medan 2 procent anser att Yrkesresan inte bidrar till att socialsekreterarna bättre
kommer in i arbetsuppgifterna (19 procent har svårt att bedöma).
Under hösten 2019 genomfördes en utredning av GR, Sveriges kommuner och
regioner (SKR), Socialstyrelsen och andra regioner om och hur Yrkesresan kan
utvecklas nationellt. Beslut om fortsatt inriktning väntas under våren 2021.
I avvaktan på en nationell samverkan har en satsning på kompetens för
kommunernas utförarverksamheter utretts inom ramen för Yrkesresan. Det finns
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en önskan om samsyn i val av metoder och behov av stöd i hantering av
metoder och deras licensiering, en viktig del för den fortsatta utvecklingen mot
en evidensbaserad praktik. GR har tagit fram ett förslag på hur Yrkesresan för
utförare skulle kunna formas och stadens områdeschefer har ställt sig positiva
till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.

Tillgång till verkningsfulla insatser,
fungerande brukarmedverkan samt
barnrättsperspektiv
5.4.1 Tillgång till verkningsfulla insatser
Att arbeta med familjer och unga uppfattas som ett arbete med stor möjlighet att
bidra till förändring. Det är viktigt att insatser som erbjuds faktiskt upplevs
kunna stödja och leda till förbättrade livssituationer för de barn och unga som
kommer i kontakt med socialtjänsten. Annars uppstår ett glapp mellan behovet
hos den enskilde och det stöd som socialsekreteraren kan erbjuda. Att inte
kunna göra det som i situationen anses vara riktigt kan leda till etisk stress.
Etisk stress kan uppstå i situationer med resursbrist eller i situationer där inga
verkningsfulla insatser finns att tillgå. Det beslut den professionelle fattar i
denna situation kan i liknande situationer komma att stå i strid med de egna
professionella värderingarna eller gå emot organisationens direktiv. En situation
som kan leda till känslor som skuld, uppgivenhet, ilska och frustration.
Det vetenskapliga och systematiserade förhållningssättet har betydelse för hur
omvärlden ser på sektorn och professionen men också på den egna självbilden
och självkänslan inom sektorn. Stolthet, men också trygghet i sättet att utföra
och föreslå insatser och åtgärder som man vet fungerar är viktiga för
yrkesutövningen. I en studie från Malmö universitet framkommer att om man
upplever att man bedriver ett kvalitativt bra arbete så är man också tillfreds och
vill stanna kvar på sin arbetsplats. Det finns ett tydligt samband mellan den
kvalitet som socialsekreterarna upplevde kunna leverera och
arbetstillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. Det har också ett tydligt
samband med kärnan i det sociala arbetet. Den som upplever en god relation
med klienterna och att man själv och kollegorna levererar bra kvalitet, blir
också mer lojal med sin arbetsplats.19 Motsatsvis kan antas att om inga
verkningsfulla insatser finns att erbjuda de barn och unga man är satt att hjälpa
och stödja finns liten legitimitet för det arbete man har att utföra.
Även om socialt arbete har en lång utförartradition så är dess akademiska
tradition mer begränsad. Trots att forskningsområdet socialt arbete har varit
relativt aktivt så är det endast en liten del av forskningen som har fokuserat på
det sociala arbetets metoder och effekter. Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU) framhåller att socialtjänsten är ett område som
Martin Geisler, Hanne Berthelsen & Tuija Muhonen (2019): Retaining Social Workers: The Role of
Quality of Work and Psychosocial Safety Climate for Work Engagement, Job Satisfaction, and
Organizational Commitment.
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identifierats ha ett stort antal kunskapsluckor som bedömts vara av särskild
strategisk betydelse. Behovet av ytterligare kunskapsutveckling bedöms vara
stort. Att det saknas vetenskaplig kunskap om vilka effekter som olika specifika
insatser och metoder har innebär inte att socialtjänsten per automatik ska sluta
att använda dem. Det kan även anses som etiskt problematiskt att avstå från
insatser som teoretiskt skulle kunna hjälpa och som upplevs fungera väl av
verksamheter och brukare.
Stadsledningskontoret genomförde under 2020 en kartläggning av vilka
insatser, arbetssätt och metoder som används inom individ- och
familjeomsorgen i staden20. Kartläggningen var en del av redovisningen av
uppdraget i budget 2019 att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individoch familjeomsorgen är evidensbaserade. Kartläggningen visade att
verksamheterna använder flertalet insatser och metoder som kan innebära
förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet.

5.4.2 Fungerade brukarmedverkan och
barnrättsperspektiv
Arbetssituationen påverkas negativt om handläggare inte kontinuerligt får
återkoppling på vad brukare anser om den verksamhet som erbjuds, eller om
verksamheten inte stämmer överens med vad brukare efterfrågar.
Brukardelaktighet är en prioriterad fråga samtidigt som det är ett
utvecklingsområde.
Systematiskt arbetssätt för brukardelaktighet behöver byggas in i
verksamheterna. Inom forskning lyfts brukares delaktighet och inflytande i
processen som en avgörande faktor för positiva resultat. Det är också en av
hörnstenarna i den evidensbaserade praktiken.
Enligt FN:s barnrättskommitté kräver ett barnrättsbaserat skydd av barn ett
paradigmskifte där varje barn erkänns, respekteras och skyddas som
rättighetsbärare, som en unik och värdefull mänsklig varelse med egna behov
och intressen. Barnets bästa är en rättighet och ett tillvägagångssätt.
Barnrättskommittén menar att barns delaktighet, rätten att bli hörd och rätten att
få sina synpunkter beaktade är en förutsättning för att uttolka vad som är barnets
bästa. För att barn ska få sin fulla status som rättighetsbärare måste barnets rätt
att bli hörd och att få sina synpunkter beaktade respekteras i alla
beslutsprocesser som rör barn, framförallt när det gäller att skydda barn mot
våld och övergrepp.
Studier har visat att barns röster och beskrivning av sin situation tappats bort på
vägen i handläggningsprocessen samt att skydd och stöd till barnet kan vara
beroende av att barns rätt att komma till tals tillgodoses. Att skydd till barn
skulle främjas av att barns rätt till delaktighet tonas ned bekräftas inte utan
tvärtom visar forskningen att skydd utan delaktighet riskerar att leda till att barn
Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och
familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19, KF 2020-09-10 § 33
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lämnas ännu mer utsatta och utan möjlighet till egen röst.21 Resultaten bekräftar
vikten av ett byte av perspektiv där barns rätt till delaktighet prioriteras.
Under 2019 genomfördes en brukarenkät riktad till de som möter den
myndighetsutövande delen av den sociala barn och ungdomsvården. Flertalet
frågor ställs som har betydelse för barn och ungas delaktighet i kontakterna med
socialtjänsten. 295 personer har besvarat enkäten varav endast 55 av dessa (19
procent) var under 20 år.
På frågan om ”Jag får påverka den hjälp/insats jag får” svarar 42 procent av
samtliga svarande i enkäten att de alltid eller nästan alltid får påverka hjälpen
och 39 procent anger att deras situation förbättrats mycket eller något i och med
kontakten med socialtjänsten.
Figur 12, Svar brukarenkäten, myndighet barn och unga 2019, frågan ”Jag får
påverka den hjälp/insats jag får”
Ja, alltid
Ja, nästan alltid
Ibland
Nej, nästan aldrig
Nej, aldrig
Ej uppfattning

25%
17%
14%
7%
13%
24%

Källa: Göteborgs Stads brukarenkät 2019

Figur 13, Svar brukarenkäten, myndighet barn och unga 2019, frågan ”Hur har
din situation ändrats i och med kontakten med oss”
Förbättrats mycket
Förbättrats något
Varken eller
Försämrats något
Försämrats mycket
Ej uppfattning

20%
19%
16%
5%
9%
32%

Källa: Göteborgs Stads brukarenkät 2019

Det framräknade medelvärdet har generellt sett sedan mätningen 2017 ökat
något (samtidigt som antalet personer som besvarat enkäten minskat). I den
stadengemensamma analysen lyfts frågan kring möjligheten att påverka den
hjälp/insats man får som en fråga som bör prioriteras för att öka den
övergripande nöjdheten.

Tillgång till fungerande lokaler och
verksamhetsstöd
Följande avsnitt beskriver faktorer som är viktiga för förutsättningarna för att
leva upp till de lagkrav som finns inom området, men som inte har legat till
grund för några åtgärdsförslag från stadsledningskontorets sida. I utredningen
Maria Heimer och Elisabet Näsman med Joakim Palme, Rättighetsbärare eller problembärare?
Barns rätt att komma till tals och socialtjänstens insatser.
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har värdefulla synpunkter framkommit, som är angelägna att ta tillvara, men
som inte har varit möjliga att utreda vidare inom tidsramen för uppdraget.

5.5.1 Fungerande lokaler och fysisk arbetsmiljö
Att socialsekreterare har en god fysisk arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att
göra ett bra arbete. Det innebär både att kunna arbeta i lokaler som är anpassade
för verksamheten och att ha tillgång till den fysiska utrustning som arbetet i en
kontorsmiljö kräver. Myndighetsutövningen inom barn och unga kräver
besöksrum som är lämpliga för möten med barn och ungdomar och som är
tillräckligt stora för att kunna ta emot stora familjer, samverkansparter och
ibland tolkar. Den kräver också kontorsplatser som fungerar tillfredsställande
och möjlighet att ta telefonsamtal ostört med hänvisning till sekretess. Ur ett
brukarperspektiv och ett barnperspektiv är det en fördel om väntrummen är
anpassade efter målgruppen. Väntrum på socialkontor är idag ofta en lokal med
låsta dörrar med en reception med stängd lucka och säkerhetsglas. Inte sällan
bemannas receptionen av väktare. Ibland delas väntrummet av socialtjänstens
olika verksamheter vilket kan innebära att barn och unga väntar på
handläggaren tillsammans med vuxna med andra behov, till exempel personer i
aktivt missbruk.
I fokusgrupperna delgav deltagarna sina tankar om den fysiska arbetsmiljön och
om vikten av att arbeta och möta barn och unga och deras föräldrar i lokaler
som anpassade för dem och som gynnar mötet. Att kunna erbjuda fika anpassat
till barn; något att dricka, bullar, varma smörgåsar i en trivsam miljö har också i
tidigare kontakter med barn och unga framhållits som viktigt för att skapa goda
förutsättningar för arbetet. Ofta kommer ungdomarna direkt från skolan till
mötet och är hungriga, och fika gör stämningen mer avslappnad. I vissa
kommuner har barn- och ungdomsgruppen flyttat till en separat del av
socialkontoret för att få en egen ingång och ett eget väntrum. Detta för att barn
som kommit på besök inte ska tvingas dela väntrum med vuxna som söker
försörjningsstöd eller söker hjälp för sitt missbruk. Ungdomarna beskriver
många gånger miljön som kall och stel och med liknelser som fängelse och
sjukhus. De vill att det ska vara mer hemkänsla hos socialtjänsten, en mer
avslappnad och varm miljö där man känner sig välkommen. Ungdomarna säger
att de önskar att miljön var mer ungdomsvänlig med soffor, fåtöljer, lite mer
färg på väggarna, filtar och tända ljus. I väntrummet efterfrågar ungdomarna
musik och ungdomstidningar som de kan bläddra i när de sitter och väntar vilket
skulle minska nervositeten. De beskriver att de kan få sitta i rum med
glasväggar när de besöker socialtjänsten och att det gör att man är rädd för att
någon man känner ska gå förbi. Genom en liten sak som att bjuda på läsk eller
att ha fixat mysiga samtalsrum känner man sig mer viktig, framhåller
ungdomarna. Socialtjänsten visar att ungdomarna de möter är viktiga och att de
har gjort fint för deras skull. Detta ger många gånger bättre förutsättningar för
att skapa förtroendefulla samtal.22

22
Ulf Hyvönen, Karin Alexandersson. Barnen vill-Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan
i den sociala barnavården.
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Den fysiska arbetsmiljön är också viktig för att socialsekreterarna ska orka.
Lokalernas utformning och möjligheten att arbeta ostört angavs som viktiga
faktorer för att vilja stanna kvar på en arbetsplats.

5.5.2 Tillgång till stödjande verksamhetssystem
Rätt utformat IT-stöd är en förutsättning för en effektiv verksamhet. Med de
krav som finns på dokumentation är det viktigt att verksamhetssystemen stödjer
arbetet och har de funktioner som socialtjänsten har behov av för att kunna göra
ett gott arbete och leva upp till lagkraven. I fokusgrupperna beskrivs ett IT-stöd
för dokumentationen som inte alltid lever upp till de krav som användarna har.
Istället för att underlätta dokumentationen upplevs systemet som krångligt och
tidskrävande där vissa uppgifter ska fyllas i på flera ställen och varje moment
tar lång tid, tid som hade kunnat användas till annat. Det framkom också att det
saknas önskvärda funktioner gällande uttag av statistik som hade kunnat
underlätta uppföljning av verksamheten. Risken är att verksamhetsstödet inte
blir den resurs som behövs för att stödja verksamheten, utan snarare styr hur
arbetet utförs.
Behov av utveckling av nya arbetssätt kopplat till nya tekniska lösningar
beskrivs också som viktiga för att skapa bättre möjligheter för arbetet. Att öka
digitaliseringen inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare
arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer
tid för de barn och unga verksamheten är till för.
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6 Möjliga åtgärder
Arbetet med uppdraget har eftersträvat en bred syn på problematiken kring vilka
förutsättningar som finns i verksamheterna för att leva upp till de lagkrav som
finns inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ingången i problemet har
varit att hög personalomsättning hindrar arbetet med en tillräcklig bemanning,
tillräckligt stöd och nödvändig kompetensutveckling på de arbetsenheter som
ansvarar för uppdraget att skydda och ge stöd till utsatta barn och ungdomar.
Problemen har många bottnar och dess bearbetning kräver uthållighet. Både
forskning och lokala och nationella försök att kartlägga arbetssituationer för
socialsekreterare i syfte att hitta nya lösningar kan sammanfattas i följande
slutsatser:
•
•
•
•
•
•

vikten av en tillräcklig bemanning
fokus på kärnuppdraget och utveckling av mer effektiva arbetsmetoder
och insatser
långvarig introduktion och stöd till nyanställda
kompetenssatsningar för mer erfarna socialsekreterare och en lärande
organisation
en närvarande och stöttande chef i en stabil arbetsgrupp
tillgång till stöd från 1:e socialsekreterare eller motsvarande funktion

Förslaget avseende möjliga åtgärder utgår från dessa slutsatser och bygger på
den analys som presenterats ovan vars underlag bland annat har hämtats från
forskning inom området, indikatorer inom HR-området, genomförda enkäter
och fokusgruppsintervjuer. Arbetet har genomförts i samarbete med
arbetsgruppen och den fackliga referensgruppen.
Förändringar i arbetet handlar om långsiktiga processer. Det går inte att lösa de
problem som finns med en självklar åtgärd utan flera insatser måste
genomföras. De möjliga åtgärderna behöver prioriteras lokalt utifrån de nya
nämndernas förutsättningar. Den nya organisationen har att foga samman flera
verksamheter till en, verksamheter som sedan tidigare skiljer sig åt i flera
hänseenden.

Satsning på ökad bemanning
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsbelastningen i flera fall anses vara
alltför hög med litet utrymme för återhämtning. Bilden varierar dock både
mellan förvaltningar och över tid. Det förändringsarbete som SDF Angered
genomfört har möjliggjort ökade förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning.
Vissa fokusgrupper beskriver att man i perioder har rimlig arbetsbelastning men
att det inte varat någon längre tid. Arbetstoppar, sjukskrivningar eller andra
förhållanden kan förändra situationen relativt snabbt vilket påverkar både
belastning och stabiliteten i arbetsgruppen. Detta riskerar att starta en negativ
spiral där ökad arbetsbelastning gör att än fler funderar över sitt yrkesval och
ibland väljer att sluta.
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Varje förvaltning behöver själv göra en genomlysning av hur arbetsbelastningen
ser ut på aktuella enheter och diskutera hur en normaltjänst bör se ut, vilka
variationer som ska kunna finnas och vad är ett rimligt spann? Vad är ett rimligt
maxantal ärenden för respektive tjänst och hur kan man se till att varje enskild
socialsekreterare inte ständigt ligger på max? För att komma till rätta med de
problem med arbetsmiljö som beskrivs i vissa förvaltningar kan inte uteslutas
att en ökad bemanning kan vara en del av åtgärderna.

Utveckling av medhandläggarskap
I fokusgrupperna framkommer önskemål, främst för de mer nyanställda, om att
man som socialsekreterare inom barn och unga i större utsträckning än idag
skulle arbeta två och två i vissa ärenden, en handläggare och en
medhandläggare. För handläggare innebär ett medhandläggarskap ett delat
bedömningsansvar i olika frågor. För brukarens del kan arbetssättet innebära en
ökad rättssäkerhet samt ökad möjlighet till kontinuitet och större möjlighet att
nå en handläggare som känner till situationen. Förutom ett organiserat
medhandläggarskap stärks arbetssituationen av att arbetsgruppen tar gemensamt
ansvar för alla aktuella klienter och är beredda att hjälpa till vid behov. En
ansträngd personalsituation innebär ofta att handläggare i praktiken trots detta
arbetar ensamma. I vissa ärenden efterfrågas också ett arbetssätt där det är två
handläggare som delar det fulla ansvaret mellan varandra.
En möjlighet som finns anledning att överväga är att i större utsträckning pröva
medhandläggarskap över verksamhetsgränser. I ärenden där en förälder har
missbruksproblem kan exempelvis en medhandläggare från en barnenhet arbeta
tillsammans med huvudhandläggaren för missbruksvården.
Medhandläggarskapet kan behöva stärkas, utvecklas och nya arbetssätt prövas.
Möjligheten för medhandläggarskap hänger också samman med bemanningen i
stort och behöver beaktas i samband med en sådan förvaltningslokal översyn.

Utveckling av intern
bemanningsresurs
I samband med arbetet med handlingsplanen för arbetsmiljön inom
myndighetsutövning IFO-FH diskuterades införandet av en gemensam
bemanningspool för socialtjänsten. Syftet med bemanningspoolen var att ersätta
ordinarie personal inom verksamheterna vid korttidsfrånvaro och när glapp
uppstår på tjänster. I diskussionerna i arbetsgruppen har framkommit att försök
gjordes för att realisera dessa idéer men att rekryteringssvårigheter gjorde att
försöket avslutades. I en av förvaltningarna finns också personer anställda som
har till uppgift att täcka upp på olika enheter när det finns frånvaro på tjänster.
Diskussioner har förts i arbetsgruppen kring svårigheter att klara tillfälliga
toppar och glapp på tjänster. En relativ stabil enhet kan snabbt bli överbelastad
vid sjukskrivningar, föräldraledigheter eller liknande situationer. Det som kan te
sig som en kortare frånvaro på en tjänst kan utvecklas till längre
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frånvaroperioder där enheten inte klarar att täcka upp för frånvaron. För att
komma tillrätta med liknande situationer utan att överbelasta den kvarvarande
personalen kan en gemensam bemanningsresurs eller anställda internkonsulter
vara ett alternativ. Tidigare erfarenheter ger vid handen att det varit svårt att
hitta personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet för ett sådant uppdrag.
Försök som gjorts i kranskommuner har dock haft ett annat utfall och bedömts
fungera väl av ansvariga chefer. Samtidigt finns idag eventuellt andra
förutsättningar för att rekrytera då erfarenheterna är att det i dagsläget är fler
som söker utannonserade tjänster än tidigare.
I diskussionen i arbetsgruppen och i den fackliga referensgruppen har också
tankar förts fram om att ett liknande stöttningsuppdrag organisatoriskt skulle
kunna kopplats till förvaltningarnas mottagningsenheter. Där finns många
gånger stor erfarenhet och också vana av att arbeta i en mer ryckig och
oförutsägbar miljö.
Behoven av en gemensam bemanningsresurs eller gemensamma internkonsulter
har varit svåra att fastställa utifrån den pågående omorganisationen men bör
undersökas ytterligare framöver. Det är oklart vilka vinster sammanslagningen
kan medföra utifrån detta perspektiv och frågan behöver följas.

Utveckling av arbetssätt inom
myndighetsutövningen
6.4.1

Utveckling av arbetssätt för möjlighet till
återhämtning

En av förutsättningarna för arbetet med utredningar av barn och unga är att det
ofta uppstår akuta händelser som tenderar att spoliera den arbetsplanering som
handläggaren har tänkt sig. Det är pappersarbetet för handläggaren och
utvecklingsarbete och planering framåt för arbetsledaren som kan läggas åt
sidan utan att det, kortsiktigt, får så stora konsekvenser. Däremot leder sådana
strategier till stress och sämre ordning på längre sikt.
I fokusgruppsdiskussionerna har flera personer framhållit vikten av att hitta
arbetssätt som ger möjlighet till återhämtning. Som tidigare har beskrivits har
en av stadens förvaltningar (SDF Angered) under de senaste åren infört en
sådan arbetsmodell vilket har framhållits som positivt. Arbetssättet har från
början utvecklats i Mölndals stad och går ut på att fyra team som i
tvåveckorsperioder turas om att ta hand om de inkommande, akuta
anmälningarna om barn som riskerar att fara illa i tätt samarbete med en
mottagningsgrupp. De följande sex veckorna finns tid för att, utan att akuta
händelser rycker isär arbetsdagarna, arbeta i lugnare tempo med sina ärenden.
Flera andra förvaltningar har prövat liknande arbetssätt men har haft svårigheter
att få arbetssättet att fungera, främst på grund av att verksamheterna varit för
små. Processen har inte haft möjlighet att fungera då det inte funnits tillräckligt
många medarbetare för att täcka varje fas. Kollegor i de andra teamen har fått
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gå in och stötta upp vid arbetsanhopningar och sjukskrivningar trots att de inte
varit i den akuta fasen, vilket lett till att arbetssättet inte fungerat.
Varje förvaltning bör utifrån sina förutsättningar analysera möjligheterna till
liknande eller andra arbetssätt som kan leda till större möjligheter till att planera
sitt arbete och också ge möjlighet till återhämtning. Tidigare erfarenheter visar
att det inte är möjligt att applicera samma arbetssätt på alla enheter utan var och
en måste se över sina processer och flöden.
Arbetet med digitaliseringen av den sociala barn- och ungdomsvården behöver
också vara en del av en sådan översyn. Vilka digitala metoder och arbetssätt
finns och kan utvecklas för effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större
kunskap om verksamheterna och mer tid för brukarna. Ett sådant
utvecklingsarbete kräver både stor kunskap om digitaliseringens möjligheter
och om verksamhetens kärnuppgifter. Arbetet behöver också involvera
socialtjänstens brukare i utvecklingen.

6.4.2

Utveckling av samverkansarbetet

Samtliga personer som deltagit i arbetet uttrycker en vilja att samverka och
upplever samverkan som något positivt som främjar arbetet och resultatet, men
det är också en del av arbetet som tar mycket tid i anspråk.
Det är ett omfattande arbete med ibland komplicerade relationer till de
samarbetsparter som handläggarna i hög grad är beroende av. Fokusgrupperna
beskriver att samverkan kan vara en belastning och ta mycket energi samtidigt
som det ger energi när det fungerar väl. Inom samverkan möter de många
professionella som inte förstår socialtjänstens roll och uppdrag. Att en del
samverkansparter har negativa förväntningar på samverkan med socialtjänsten
påverkar. Att verkligen ge utrymme och utveckla kompetens för att hantera de
konflikter som samarbetsrelationerna ibland innebär är ett av de områden där
fortsatt utvecklingsarbete skulle kunna skapa en ökad trygghet för personalen.
Samtidigt behöver arbetsgivaren uppmärksamma betydelsen av de
professionella nätverken och på alla sätt ge stöd till stabila förutsättningar för att
nätverken skall kunna bibehållas och fungera väl.
Ett arbete för att utveckla samverkan såväl internt som externt har under
senhösten 2020 påbörjats inom ramen för stadens nätverk för enhetschefer inom
den sociala barn- och ungdomsvården.

Fortsatt tillgång till administrativt stöd
och bättre samverkan med internt
stöd
Det arbete som bedrivits de senaste åren för att utveckla det administrativa
stödet till socialsekreterarna är uppskattat i verksamheterna. En fördel med att
särskilja delar av det administrativa arbetet är att de som utbildat sig inom
socialt arbete får arbeta med och fokusera på detta, och att anställningen på så
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sätt kan bli attraktivare. En förutsättning för att det verkligen ska bli en
avlastning är att det finns ett nära samarbete mellan handläggare och
administratör.
För enhetschefer har organisatoriskt stöd och ledningsstöd bland annat
betydelse för minskad överbelastning samt högre arbetstillfredsställelse och
attraktivitet samt bättre samverkan med medarbetare. Det stöd som tycks ha stor
betydelse är det som stödjer på ett förtroendefullt sätt – och samtidigt ger
självständighet. Det kräver en balansakt där stödet har en funktionalitet för
kärnverksamheten. Det nära administrativa stödet och stöd från
personalfunktion tycks vara betydelsefullt, liksom det stöd som ges från högre
ledningsnivåer.
Stödet berör exempelvis IT-problem, kommunikationsflöden eller utmaningar
bland medarbetare. Enhetschefer kan i brist på funktionellt stöd komma att
fungera som problemlösarresurs och vaktmästare. Chefer behöver tid och energi
att i större utsträckning ägna sig åt sitt kärnuppdrag.
Stödfunktionerna bör därför ha både bred och specialiserad kunskap som
samordnas för att ge flexibilitet i anpassat stöd efter behov. Det är det som ger
förtroende mellan stöd- och resursfunktioner och kärnverksamheter.
Tillgången till administrativt stöd är olika på de olika enheterna. Varje
förvaltning behöver själv göra en genomlysning kring hur situationen ser ut på
aktuella enheter och utifrån detta se över det administrativa stödet till
socialsekreterare och enhetschef. Det stöd som finns från HR-, kommunikationoch ekonomifunktionerna behöver också fortsatt utvecklas så att
kärnverksamheternas frågor och behov står i centrum.

Gemensamt utvecklingsarbete för
enhetschefers förutsättningar
Inom ramen för program för attraktiv arbetsgivare finns ett pågående
utvecklingsarbete som har direkt påverkan på nu aktuellt uppdrag. Staden
arbetar med att implementera det forskningsbaserade verktyget Chefoskopet i
ledningsgrupperna i de nya socialnämnderna för att förstå och vidareutveckla
chefers förutsättningar i organisationen. Särskilda processledare finns utsedda
som under året kommer att genomgå utbildning för att kunna leda arbetet i
respektive förvaltningsledning. Inom ramen för detta arbete kommer respektive
förvaltnings inriktning att identifieras och prioriteras. Några ytterligare åtgärder
kopplat till detta område anses därför inte aktuella.
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Fortsatta satsningar och utveckling av
handledning och internt stöd på
arbetsplatsen
6.7.1

Fortsatt utveckling av intern ärendehandledning

I arbetet framkommer att systematisk ärendehandledning, så kallad
metodhandledning, finns i samtliga förvaltningar. Ärendehandledningen måste
ibland prioriteras bort till förmån för mer akuta händelser. Detta leder över tid
till att handledningen inte upplevs som så viktig. Utrymme för en kontinuerlig
ärendehandledning behöver ges för att ge handläggarna kontinuerligt stöd i den
professionella utvecklingen. Att uppmärksamma kunskapskällorna i den
evidensbaserade praktiken i varje ärende är en viktig aspekt av handledningen.
En fortsatt utveckling av den interna handledningen i ärenden är därför viktig.

6.7.2

Utveckling av ett internt stödforum

I fokusgrupperna har vikten av en stöttande struktur varit uppe för diskussion,
ett fungerande stöd är en förutsättning för att klara av yrket som
socialsekreterare. Det kollegiala stödet värderas högt och i några förvaltningar
har man prövat olika typer av sammanhang där man får möjlighet att dela
upplevelser och prata av sig för att inte ta med sig arbetet hem. Dessa försök har
med tiden kommit att upphöra då de inte prioriterats. Processhandledning lyfts
som viktigt för att klara att möta utmaningarna och orka stanna i yrket över en
längre tid.
Med tanke på arbetsuppgiftens art och svårighetsgrad är det dock inte
osannolikt att det behövs ytterligare utvecklingsarbete, kanske i riktning mot
krisbearbetning för att möjliggöra en systematisk psykologisk avlastning.
Något som diskuterats i arbetsgruppen och i fokusgrupperna är att tillsammans
på respektive enhet utforma ett systematiserat internt stöd. Ett sådant stöd skulle
vara regelbundet återkommande och ledas på enheten av någon i gruppen,
exempelvis en 1:e socialsekreterare eller någon annan särskilt utsedd person på
enheten som har kompetens för detta. Syftet skulle vara att underlätta för
handläggare att bearbeta känslomässigt utmanande situationer till exempel vid
akuta eller andra svåra, ingripande möten. Ett sådant arbetssätt skapar inte bara
avlastning utan också förutsättningar för goda relationer på arbetsplatsen.
Känslan av tillhörighet till arbetsgruppen framhålls som viktigt.
Utformningen av ett sådant stöd behöver diskuteras och bearbetas av de som
berörs. Eventuellt kan viss inspiration hämtas från andra yrkesgrupper så som
till exempel räddningstjänstens kamratstöd.
Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna typ av internt stöd inte kan ersätta
den processhandledning som ges externt. Interna handledare har till exempel
inte samma utbildning och erfarenhet som de externa handledarna. En annan
aspekt av den externa handledningen är att handledaren inte finns i
organisationen och därmed också ses som helt fristående. Detta gör att vissa
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känner sig friare i diskussionerna och det finns inte heller någon koppling
mellan vad som händer i handledningsgruppen och frågor som har med
avancemang eller löner att göra. I den externa handledningen upplevs man inte
behöva ta hänsyn till om man själv framstår som en bra eller dålig
socialsekreterare.

6.7.3

Fortsatt processhandledning

Extern handledning är i dag något som de flesta yrkesverksamma inom
socialtjänsten ser som något nödvändigt och självklart. I en äldre studie från GR
beskrivs hur arbetsgruppen och arbetsledare är överens om att det yrkesmässiga
stödet i form av stressreducering är den viktigaste funktionen för handledning.
Studien visar också att handledning bedöms som något nödvändigt för att kunna
bedriva ett bra socialt arbete med god förståelse för brukaren. Den är också ett
viktigt instrument för en god arbetsmiljö. Intressant i studien är dessutom att
processhandledningen uppfattas som något som är hotat och därför måste
försvaras. Det som upplevs som hotat kan undanhållas från öppna, utvecklande
diskussioner om hur handledningen kan utvecklas och vad den ska innehålla.
Känslan av hot kan således vara ett hot i sig. En person i studien uttrycker att
hen är missnöjd med handledningen men gruppen vill inte säga upp den då de
misstänker att de då blir av med processhandledningen helt och hållet.23
I relation till utvecklingen av den interna handledning behövs det en analys av
hur den externa processhandledningen ska vara upplagd och vilket innehåll den
ska ha. Ska den framför allt syfta till att ha en stödjande funktion för
handläggare eller ska den öka kvaliteten i verksamheten till exempel kopplat till
olika arbetssätt och metoder? Svaret på dessa frågor påverkar utformningen av
handledning för att optimera nyttan med den, även om de både faktorerna
påverkar varandra och kan samexistera. Samtidigt är det viktigt att den externa
handledningen inte regleras på ett sätt som gör att den professionella
självständigheten inte hotas på så sätt att reflektionerna i gruppen blir hämmade
om styrningen blir alltför stor.

Fortsatta satsningar på introduktion
Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas hantera
komplexa situationer och svåra bedömningar. Som ny i yrket kan det vara svårt
att omsätta teoretiska kunskaper från utbildningen till praktisk verksamhet
vilket gör det viktigt att man som ny erbjuds en bra introduktion.
Socionomutbildningen är som tidigare beskrivits, en generalistutbildning som
inte matchar de krav som arbetsgivarna inom den sociala barn- och
ungdomsvården skulle vilja ställa. När kommunerna inte lyckas att anställa
erfaren personal måste arbetsgivaren ta det fulla ansvaret för att fylla glappet

Staffan Höjer, Elisabeth Beijer, Therese Wissö. ”Varför handledning? Handledning som
professionellt projekt och organisatoriskt verktyg inom handikappomsorg och individ och
familjeomsorg”.

23
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mellan den kunskap en nyexaminerad socionom har och den kompetens som
krävs för att utföra yrket som barn- och ungdomshandläggare.
En av rekommendationerna i kommissionsarbetet var att skapa en
stadengemensam introduktion. En sådan har utvecklats med stöd av medel från
kompetensanslaget inom ramen för Plattformsarbetet och erbjuds alla
nyanställda socialsekreterare. Varje handläggare ska också delta i en fördjupad
introduktion inom respektive verksamhetsområde. Inom området barn och unga
ges den fördjupade introduktionen inom ramen för den så kallade ”Yrkesresan”
som ges i GR:s regi (se under rubrik 7.2.3.). Syftet med de fördjupade
introduktionerna är att ge personal som är nya i yrket en bra start och hjälp att
hitta en yrkesidentitet, skapa förståelse för de första yrkesverksamma årens
möjligheter och svårigheter samt dela erfarenheter med andra kollegor. Många
stadsdelar har också intensifierat den lokala introduktionen och satsningar på
kompetensutveckling inom staden har pågått under flera år.
De stadengemensamma och lokala satsningar som gjorts behöver fortgå.
Resultaten i enkäten och fokusgrupperna tyder på att det kvalitetsarbete som
bedrivs för att utveckla den stadengemensamma introduktionen och
introduktionen inom Yrkesresan behöver fortgå och samtliga nyanställda
behöver erbjudas introduktion. Stadens fortsatt påverkansmöjlighet efter en
eventuell nationell Yrkesresa behöver säkras.
I vissa förvaltningar erbjuds nyanställda en fadder eller en mentor vilket lyfts
fram som relativt enkla men välfungerande lösningar för att kunna erbjuda en
bra lokal introduktion på respektive enhet.

Fortsatta satsningar på
kompetensutveckling och alternativa
karriärvägar
6.9.1

Kompetensutveckling och lärande i
organisationen

Det råder stor enighet i fokusgrupperna, arbetsgruppen och den fackliga
referensgruppen om vikten av att socialsekreterare erbjuds möjlighet till
kontinuerlig kompetensutveckling. Höjda krav på kompetens och ständig
kunskapsutveckling kommer från många håll samtidigt som arbetssituationen
ofta är pressad. En yrkessituation som präglas av stort personligt ansvar, hög
arbetsbelastning och instabil personalsituation, kan innebära att
förutsättningarna för medarbetares professionella utveckling blir sämre. För den
enskilda medarbetaren kan det på sikt leda till urholkning av professionell
identitet och självförtroende, vilket riskerar att skapa en negativ spiral. För att
inte fortbildning ska nedprioriteras behövs särskilt avsatt arbetstid som följs upp
av ledningen.
Staden har inom ramen för Yrkesresan byggt en struktur för
kompetensutveckling som ska ge socialsekreterare möjlighet att utvecklas
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genom flera faser i yrkeslivet. I fokusgrupperna lyfts särskilt fram vikten av att
få kompetensutveckling tillsammans med andra i samma utvecklingsfas, något
som Yrkesresan ger.
En utveckling som också behöver tas omhand är särskilda kompetenssatsningar
för 1:e socialsekreterare. 1:e socialsekreterarna framhåller att den
kompetensutveckling som erbjuds dem är ofta kopplad till
ledarskapsutbildningar som syftar till att man ska bli chef. Det finns ett behov
av kompetensutveckling som utvecklar arbetet i själva rollen som 1:e
socialsekreterare. Samtidigt framhålls att det program som arbetats fram internt
i staden inom Plattformsarbetet och som syftar till att försörja verksamheterna
med kvalificerade 1:e socialsekreterare kallad ”Morgondagens 1:e
socialsekreterare” varit bra och behöver fortsätta.
De kompetenssatsningar som eventuellt finns behov av för enhetschefer
hanteras inom ramen för det startade arbete med chefoskopet (se under rubrik
6.6).
Övergripande stadengemensamma kompetensutvecklingsplaner behöver
fastställas. Detta ökar möjligheten till samordning av själva kursutbudet men
tydliggör också för enheterna vilka eventuella ytterligare
kompetensutvecklingsbehov som behöver omhändertas lokalt.
I fokusgrupperna lyfts också frågan kring ökad samordning kring
kompetensutvecklingen fram. Ett stort antal utbildningar erbjuds men inte sällan
krockar dessa. I den mån staden själva erbjuder utbildning till exempel via
Dialoga eller Plattformsarbetet behöver detta samordnas bättre.
I arbetet har också diskuterats vikten av att kompetensutveckling inte enbart
sker genom kurs- och utbildningsdagar utan att man hittar sätt att ta tillvara och
systematisera den ibland tysta kunskap som finns på enheterna och för att
gemensamt utveckla vissa frågor och arbetssätt på enheterna. Ett exempel på ett
alternativt sätt att lära tillsammans skulle kunna vara så kallade
forskningscirklar som är en form av studiecirkel. Den kan användas för olika
syften som exempelvis problemlösning, kompetensutveckling, utvärdering och
verksamhetsutveckling. Det kan vara ett sätt för en arbetsgrupp eller en
verksamhet att skapa en gemensam kunskapsbas och ett gemensamt
förhållningssätt. I cirkeln ges möjlighet till en reﬂekterande dialog mellan
forskare och praktiker. Den leds av en person med vetenskaplig kompetens
kring det ämne som ska studeras. Kunskapsbehoven formuleras tillsammans,
med utgångspunkt i deltagarnas praktik. Den kritiska reﬂektionen uppmuntras
och som praktiker tränas man i att använda ”det forskande ögat”.
Forskningscirkeln är en arena för erfarenhetsutbyte och ett ömsesidigt lärande i
mötet mellan praktikernas erfarenhetsbaserade kunskap och forskarens
vetenskapligt grundade kunnande och där olika kunskapsformer tillmäts lika
stort värde. Former, innehåll och arbetsmetoder kan variera. Forskningscirklar
är en form för reﬂektion, lärande och kunskapsutveckling med den egna
praktiken som utgångspunkt. Liknande lärandesätt kan användas såväl på
enheterna som i stadens gemensamma nätverk. De forskare som staden har
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anställda i verksamheterna som är aktiva inom forskarskolan24 skulle till
exempel kunna vara en resurs för ett liknande arbetssätt.
De satsningar som gjorts på kompetensutveckling inom Yrkesresan, Dialoga
och inom Plattformsarbetet, till exempel morgondagens 1:e socialsekreterare
behöver fortgå samtidigt som alternativa lärandesätt utvecklas i verksamheterna.

6.9.2

Alternativa karriärvägar

För att utveckla och ta tillvara kompetensen hos erfaren personal bör
möjligheterna till yrkesutveckling fortsatt utvecklas. Det behöver finnas
möjlighet att avancera i yrket utan att bli chef och staden behöver stödja
utvecklingen av och efterfråga och ta tillvara på specialistkompetens.
Att lockas till att bli kvar genom att kunna utvecklas i arbetet och få delvis nya
arbetsuppgifter är för många en möjlighet till en alternativ karriär. Det kan
handla om särskilda tjänster för handläggarna såsom till exempel
seniorhandläggare, introduktionsansvarig, BBIC-samordnare, socialt ansvarig
samordnare (SAS), verksamhetsutvecklare, verksamhetscontroller och
möjlighet att kombinera sitt ordinarie arbete med forskarstudier. Begreppet
alternativ karriärväg markerar möjligheten till utveckling som socialsekreterare
utan att behöva välja att bli arbetsledare. Staden har arbetat aktivt för att
utveckla och bevara de tjänster som visat sig vara viktiga i verksamheterna
samtidigt som nya typer av tjänster fortsatt behöver utvecklas utifrån de behov
som finns i verksamheterna.

Utveckling av kunskapsstyrning
För att brukare ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att
välfärdsresurser ska användas effektivt och göra nytta måste verksamheterna
byggas på kunskap. Som tidigare beskrivits finns också ett tydligt samband
mellan den kvalitet som socialsekreterarna upplevde kunna leverera och
jobbtillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. Ju högre man värderade
kvaliteten desto mer nöjd var man med jobbet.
Det krävs kunskap för att styra rätt, undvika risker och kvalitetssäkra
verksamheten, så att stöd och insatser gör skillnad för dem vi är till för.
Kunskapsstyrning delas in i fyra beståndsdelar såsom beskrivits ovan:
Kunskapsstöd, uppföljning och analys, verksamhetsutveckling och ledarskap.
En avgörande del för en kvalitativ verksamhet och evidensbaserad praktik är att
varje handläggare har tillräcklig kunskap och stöd i bedömningar av insatser
och metoders resultat och effekter. Att vara uppdaterad om bästa tillgängliga
kunskap/evidens är något som kräver tid och kunskap. Nämnderna behöver till
exempel resurser som tar fram kunskapsöversikter och som har till uppgift att

Forskarskolans uppdrag är att öka kompetensen och främja långsiktig kunskapsutveckling inom
socialtjänsten. Det sker genom en riktad forskarutbildning samt behovsinriktad och praktiknära
forskning. Forskarskolan samverkan med de deltagande kommunerna för att bland annat
säkerställa att kompetensen tas om hand.

24
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förmedla kunskapen vidare i organisationen, både för att upprätthålla en
evidensbaserad praktik och för att bidra till kunskapsstyrningen.
Sådana resurser finns i organisationen inom bland annat
verksamhetsutvecklingen i förvaltningarna och inom ramen för den
verksamhetsnära forskningen i forskarskolan. Det kan dock inte uteslutas att
ytterligare samordning och utveckling kan komma att krävas och nya
förutsättningar för detta bedöms uppstå i samband med stadens nya
organisering.
De nya socialnämnderna kommer ha en avgörande betydelse för att identifiera
behov, leda kunskapsstyrningen och utvecklingen de kommande åren. I tidigare
arbeten har behov av att införa gemensamma systematiska
bedömningsinstrument identifierats. Satsningarna behöver dock göras utifrån de
nya socialnämndernas beslutade prioriteringar.

Ökad tillgång till verkningsfulla
insatser samt fungerande
brukarmedverkan för barn och unga
6.11.1

Påverka forskning och utveckling

Det kan konstateras att arbetet inom socialtjänsten i Sverige i för liten
utsträckning bedrivs utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt
och metoder. Det finns därför ett behov av insatser till stöd för en fortsatt
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det kräver ett nationellt strategiskt
utformat stöd och ett målmedvetet och starkt engagemang hos kommunerna.
Socialtjänsten är underförsörjd med kunskapsstöd. Ett fortsatt aktivt arbete både
nationellt genom till exempel Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning
i socialtjänsten (NSK-S) och regionalt inom GR är viktiga delar för
kunskapsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen. I detta arbete har
staden en viktig roll både som en aktiv part inom GR-samverkan men också i
förhållande till universitet och högskolor. Det är inom vetenskapen som
insatsers effekter främst kan beforskas. Samverkan med akademin behöver
utvecklas för att de kunskapsbehov som finns i verksamheterna också ska bli
intressanta inom forskningen. Här behövs ett gemensamt strategisk handlande
för att staden som stor aktör ska få än större påverkan. Flera forum för detta
finns etablerade och samverkan inom forskarskolan bör utvecklas.

6.11.2

Ökad användning av kunskapsbaserade insatser
och metoder

Den tidigare genomförda kartläggningen av vilka insatser och metoder25 som
finns i staden visar att verksamheterna använder flertalet insatser och metoder
Redovisning av uppdrag att säkerställa att metoder och arbetssätt inom individ- och
familjeomsorgen är evidensbaserade, Dnr 0398/19, KF 2020-09-10 § 33

25
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som kan innebära förutsättningar för en kunskapsbaserad verksamhet.
Kartläggningen ger en bas för det fortsatta strategiska arbetet i de nya
socialnämnderna med att planera och prioritera för vilka insatser och metoder
som bör användas i staden. Arbetet behöver involvera såväl medarbetare som
chefer på flera nivåer.

6.11.3

Ökad brukarmedverkan för barn och unga

För att leva upp till de lagkrav som finns inom den sociala barn- och
ungdomsvården måste barn och ungas rätt till delaktighet säkerställas. Detta
leder inte enbart till högre kvalitet inom verksamheten utan också en större
arbetstillfredsställelse för socialsekreterarna. Inom den sociala barn- och
ungdomsvården bedrivs ett utvecklingsarbete gällande ökad brukarmedverkan
kallat Västermodellen. Västermodellen är en uppföljningsmodell som syftar till
ökad delaktighet för barn och unga som har kontakt med socialtjänsten. Arbetet
bedöms bidra till att öka deltagande socialsekreterares förmåga att tillvarata den
enskilde brukarens kunskap och önskemål i arbetet. FoU i Väst/GR bidrar med
processtöd och utvärderingar av arbetet. Denna typ av arbete bedöms behöva
fortgå över tid också i den nya nämndorganisationen.
Göteborg stad har sedan ett halvår ett samverkansavtal med
brukarorganisationen Maskrosbarn inom flera områden. Detta syftar bland annat
till att öka barn och ungas brukarmedverkan inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005
arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett
missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld.
Som en ytterligare insats för att öka förutsättningarna för att göra barn och unga
mer delaktiga i handläggningen och ge dem mer inflytande över de insatser och
stöd som erbjuds dem, kommer samtliga berörda förvaltningar under 2021
genomföra ett utvecklingsarbete kallat LÖSA. Syftet är att barn och unga ska få
ett stärkt skydd och att enheterna än mer arbetar tillsammans med familjen mot
gemensamma mål.
Att bibehålla det kvalitetsarbete som redan sker är av stor vikt för att säkra ett
utvecklat barnrättsperspektiv i verksamheterna och för att ge barn och unga
större inflytande över de insatser som erbjuds dem. Ytterligare insatser inom
området kan behöva komma till stånd utifrån till exempel de slutsatser som kan
dras ur arbetet med LÖSA, Västermodellen och samarbetet med Maskrosbarn.
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7 Sammanfattande slutsatser
Det finns en mängd faktorer som påverkar arbetet inom socialtjänsten,
individuella faktorer hos socialsekreterarna, händelser i omvärlden och i
organisationen som sådan. Det är av stor vikt att bygga en robust verksamhet
som klarar av att möta de utmaningar som ställs på verksamheterna utifrån
övriga påverkande faktorer. Socialsekreterarna inom den sociala barn- och
ungdomsvården blir allt yngre och en relativt stor andel befinner sig i en fas i
livet där familjebildandet sker. En relativt stor andel kommer direkt från
utbildning och yrkeserfarenheten är liten samtidigt som rollen som
socialsekreterare är utmanande. En oerfaren socialsekreterare kan inte heller
förväntas arbeta lika effektivt som en mer erfaren.
I arbetet har framkommit en bild av arbetsplatser med en hög arbetsbelastning
och svåra och komplicerade ärenden med stort behov av samverkan med andra
aktörer. Arbetsbelastningen varierar dock mellan förvaltningarna. Trots att
socialsekreterarna har blivit fler har inte utvecklingen följt inflödet av nya
aktualiseringar.
När verksamheterna inte lyckas anställa erfaren personal på befattningar som
barn- och ungdomshandläggare ställs stora krav på arbetsgivaren att erbjuda en
välfungerande introduktion där glappet mellan den generalistutbildning som
socionomprogrammet är och de särskilda krav som ställs i yrkesutövningen som
socialsekreterare, överbryggs. För att ge bästa möjliga vård och stöd till de barn
och unga som behöver den måste också socialsekreterarna ha möjlighet att
tillgodogöra sig den kunskapsutveckling som sker inom området. Insatser som
ger effekt behöver kunna erbjudas. Arbetets karaktär med inslag av krisarbete
behöver också mötas genom interna stödforum tillsammans med extern
processhandledning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att socialtjänsten, för att leva upp till den
lagstiftning som finns för att tillgodose skydds- och vårdbehoven för utsatta
barn, måste ges förutsättningar för
•
•
•
•

en tillräcklig bemanning,
en fungerande introduktion och kompetensutveckling,
ett fungerande stöd till socialsekreterarna och
verkningsfulla, kunskapsbaserade insatser.

De åtgärder som beskriv ovan behöver prioriteras lokalt utifrån de nya
nämndernas förutsättningar och behov samtidigt som samverkan mellan
nämnderna behöver ske i vissa av åtgärderna. Arbetet behöver bedrivas
långsiktigt och uthålligt i den riktning som också tidigare arbeten med bärig på
uppdraget tidigare beskrivit.
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26. Finns det något ytterligare du vill lägga till? Svar 44

1

Jag arbetar som familjehemssekreterare varför vissa frågor inte blir helt relevanta för min egen
del, men jag arbetar nära barnsekr. och har mycket kontakt med utredande socialsekr. varför
frågorna ändå är aktuella på min enhet.

2

Processhandledning har minskat under åren. Mer processhandledning är ytterst viktigt för god
arbetsmiljö, ökad rättssäkerhet, och kompentensutveckling

3

Arbetar på mottaget. Var därför osäker kring svarslternativen barnsekreterare eller annan
utredande socialsekreterare. Bra om mottag finns ned som alternativ.

4

Behövs fler arbetsledare för utredande socialsekreterare, är själv 1:e för mottag men ser detta
så tydligt. De nya behöver få mkt stöd. Vi har gått från att ha haft fyra utredare per 1:e till nu 7
per 1:e och kvaliten och måendet för de utredande socialsekretarna är som natt och dag!!! Vill
man behålla personal måste det finns ordentligt med stöd för att de ska orka göra det här tuffa
jobbet!!

5

I grunden tillräckligt med tjänster men med sjukskrivningar blir det en ohanterbar situation
direkt.

6

Saknar en diskussion kring hur man kan behålla erfaren personal.

7

I att behålla erfaren personal är det viktigt att tänka på hennes utveckling. Att bara ta hand om
nya gynnar inte personens personliga utveckling. Erfarna personal måste få utbyte av andra
erfarna för att ta nästa steg.

8

Angående om något kan få mig att stanna kvar i socialtjänsten då jag allvarligt övervägt att
lämna yrket - minska arbetsbelastningen. För många ärenden och för lite tid att hinna göra ett
gott arbete i varje enskilt ärende. Önskar mer tid och resurser. Angående hot och våld - det är
tyvärr alldeles för normaliserat. Man är så van att vara utsatt att man inte ens lyfter det när man
blir det. Önskar att ämnet uppmärksammas mer på rätt sätt,

9

Stark tystnadskultur kring stress och arbetsbelastning på kontoret från ledningshållet.
Arbetsledningen uppger att vi har överanställt utredare men i praktiken går många på procent,
är långtidssjukskrivna och är borta från kontoret av olika anledningar.

10

Jag har varit anställd i ett år och fick ta över en tung tjänst utan att ha förutsättningar gällande
BBIC och Treserva. Har under detta år haft 3 olika 1 e socialsekreterare och
personalomsättningen har varit hög. Har många gånger upplevt mig övergiven med ansvaret
under detta år. I vissa ärenden har jag upplevt att jag haft stöd bitvis. Det är en komplicerad
tjänst bestående av föräldrar, familjehem, familjehemssekreterare och alltför mycket
dokumentation. Inblandade parter är ibland oeniga och i uppdraget ingår att få placeringar att
fungera och att verka för att placerade barn har det bra och får rätt förutsättningar. Att hantera
allt detta samtidigt som jag skall lära mig Treserva, dokumentation, att orientera sig i en ny
organisation och allt annat tekniskt skapar stress och en känsla av otillräcklighet. Det har varit
svårt att få tid över till att etablera relation med barnen som jag har på min tjänst. Arbetstiden
är inte i paritet med arbetsbördan och de förväntningar jag upplever olika aktörer ställer på
mig.

11

Det är viktigt att ens chef värnar om personalen då det är högt tryck. Att man som personal
förstår att chefen "står på vår sida". Det är också oerhört viktigt att man får feedback och
uppmuntran från sin chef. Även då det är negativa besked kan det framföras så att personalen
förstår att chefen uppskattar en men inte har möjlighet att göra just detta. (Exempelvis då det är
ekonomiskt kärvt och de insatser som skulle behövas för våra klienter ifrågasätts.)

12

För att behålla personal har arbetsgivaren infört effektiv arbetstid enligt 6/2. 6 timmar
kontorsarbete och 2 timmar för övrigt, tex återhämtning, reflektion, utbildning, handledning
mm. Så länge det behålls kommer jag inte att byta arbetsplats.
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13

Man har dragit in tjänster på enheten och jag som har en specialisttjänst har förlorat min
kollega pga budgetanpassning. Det har påverkat mig mycket negativt.

14

Förutsättningarna att göra ett bra jobb har på min enhet försämrats tydligt sedan våren 2019.
Tidigare hade vi en rimlig arbetsbelastning och möjlighet att göra ett bra jobb men sparkrav,
indragna tjänster både för socialsekreterare och 1:e socialsekreterare samt ökad belastning har
kraftigt försämrat våra förutsättningar. Ser ännu inga större konsekvenser i form av att erfaren
personal slutar men är rädd att detta kommer att ske inom kort.

15

Det svåraste med att arbeta som utredare är att samarbeta med våra egna utförare, ex.
Resursenhet, Mini-Maria. Det pågår oftast någon sorts märklig maktkamp. Utförarna lägger
mer tid på att mitt uppdrag ska passa deras verksamhet än att de ska utföra uppdraget, lösa
problem och utföra enligt instruktion, ex med återföring. Socialtjänsten är uppdragsgivare och
det är så det ska vara för rättssäkerhetens skull. De privata utförarna är mer service-minded och
lösningsfokuserade, det har sina nackdelar också men är inte lika arbetsamt att arbeta med
privata utförare. Jag tycker inte att det ska behöva vara så. Som före detta behandlare vet jag på
vilket sätt som man kan ta emot uppdrag och lösa olika problem och samarbeta med
socialtjänsten, vilket gör att jag ställer krav och inte köper ursäkter.

16

Min erfarenhet är att om en personal utsätts för hot eller liknande situationer blir
efterdiskussionen enkelriktad och individualiserad istället för att se det som en följd av den
myndighetsutövning som handläggaren uppmanas att själv utföra. Det innebär att du skall tex
omhänderta barnet, förklara varför för förälderns samt därefter erbjuda stöd med behandling.
Det ser olika ut i stadsdelarna vem som meddelar beslut och verkställer besluten, och om det
var en uppdelning med rättssäker tydlighet skulle detta kanske minska hoten.

17

Vi har gått från en väl fungerande enhet till en enhet fylld med stress, högre arbetsbelastning
och medarbetare som mår sämre under det senaste knappa året. Som jag ser det beror detta på
minskade ekonomiska medel till socialtjänsten (därav inte kunna göra ett högt kvalitativt
arbete), en sommar utan chef och 1e socialsekreterare som inte ger tillräckligt/adekvat stöd till
sina medarbetare (anpassar sig ej efter vad gruppen efterfrågar). Även en målbild som är
fokuserad i princip enbart på det som faktiskt går att mäta (utrednings- och övervägandetider,
genomförandeplaner etc) skapar stress och minskar motivation. Vårt arbete går ut på SÅ
mycket mer och vi gör mycket som inte "syns" eller kan mätas.

18

Jag vill nog bara trycka på att det är alldeles för mycket att hinna med och det skapar en olustig
atmosfär på arbetsplatsen där flera blir sjuka och pratar om att sluta, söker nytt osv, blir ännu
en osäkerhet i en redan osäker vardag. Jag vill att mina kollegor stannar men få gör det, och det
har tyvärr inte ändrats trots fler tjänster. Och med fler tjänster undrar jag även vad det innebär,
många arbetar deltid, räknas då fler tjänster per huvud eller räknas det utifrån procenten. Vi ska
ha överanställning men så blir det aldrig vad cheferna än säger.

19

Jag klickade i någonstans mer kollegialt stöd, och med det menar jag inte att jag inte skulle "få
det" alla mina kolleger är jättesnälla och skulle verkligen ställa upp, men när man är så pass
mycket äldre eller har mer erfarenhet så blir det liksom inte att man frågar om det. Ett utbyte
på lika villkor är det som saknas...

20

Har varit hotad i tjänst vid annan stadsdel inom Göteborgs stad som skedde för drygt tre år
sedan. Det gick upp till förhandling men jag fick höra av nuvarande arbetsledare att vända mig
tillbaka till den stadsdelen för stöd. Jag tyckte det var ett sådär stöd då det i grund och botten är
samma arbetsgivare.

21

Anser att det är av högsta vikt att behålla erfaren personal och upplever att det är en helt annan
arbetsgrupp än för fyra år sedan. Alla med flera år i yrket har lämnat socialtjänsten och
personalomsättningen är mycket hög. Det är svårt att få tag i erfarna och ofta anställs nyexade
utan erfarenhet. Med en höjd lön, lägre arbetsbelastning och kortare dagar hade jag med några
år i yrket valt att stanna.

22

Det är oerhört mycket information som främst går ut via mail, många nya och uppdaterade
rutiner som det inte finns tid till att sätta sig in i och börja använda varför kvaliten är svår att
höja. Det är jättemånga system som det förväntas att medarbete är uppdaterade i och känner till
och använder. Förväntningarna är skyhöga för vad vi förväntas hinna med under arbetstid.
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Rättssäkerhet i förhållande till lagstadgade punkter så som utredningstid hålls över lag men
arbete sker inte alltid enligt rutiner och beprövad erfarenhet, varför kvaliten kan skifta mycket
vid arbetstoppar och beroende på socialsekreterares egen erfarenhet. Överlag är organisationen
så hårt belastad att lite eller ingen tid finns till reflektion, vilket medför att misstag/ fel ändå
sker som annars enkelt hade kunnat undvikas.
23

hade inget behov av stöd från arbetsgivare

24

Kortare beslutsvägar skulle vara bra, platta ut organisationen. Den fysiska arbetsmiljön
behöver förbättras.

25

Jag jobbar som 1:e socialsekreterare men det alternativet finns inte med

26

Vi behöver mer processhandledning (är ej samma sak som metodhandeldning utan med extern
handledare med tystandsplikt). Det är enda stället där vi har en trygg ventil för stressen men vi
har endast 3 tillfällen per termin. Det borde vi ha varje vecka egentligen så tunga ärenden som
är på vår enhet. Vi har fått nej på det pga budget. Folk går in i väggen på löpande band.
Företagshälsan borde användas i mycket högre utsträckning, arbetsgivaren borde ta initiativ till
detta vilket inte görs idag. Man ser på når medarbetare går in i sjukskrivning. Covid-19 har
ökat stressen ytterligare. Att vi klarar rättsäkerheten är på bekostnad av socialsekreterarares
hälsa.

27

Frågorna som tas upp i enkäten är viktiga och det har fungerat dåligt över lång tid. Det är
tragiskt att se hur i princip varenda medarbetare mår dåligt och i slutändan blir sjuk av arbetet,
alternativt hinner sluta i tid. Jag tycker det är bedrövligt att ledningen/politikerna inte lyssnar
på medarbetarna och gör någonting ordentligt åt detta. Det har gjorts stora förändringar men de
har varit både positiva och negativa och problemet i arbetsmiljön kvarstår.

28

Det finns fler funktioner än barnsekreterare och utredande socialsekreterare, ni borde lägga till
mottagssekreterare.

29

Socialsekreterare påverkas av nedrustningen av offentlig sektor, som framförallt de borgerliga
partierna driver på. BUP har två års kö, till exempel. I skolorna finns få mindre grupper för
elever som behöver det. Av ekonomiska orsaker har socialsekreterare inte mandat att fatta
några beslut. Av ekonomiska skäl som inte uttalas får lienter avslag på ansökan om insatser,
som till exempel kontaktperson.

30

Har upplevt ett stort antal omorganisationer genom åren. Varje omorganisation tar mycket
energi från kärnverksamheten och det tar minst tre år att komma tillbaka. Neddragningar av
administrativt stöd till socialsekreterare genom åren har gjort arbetet tyngre eftersom
administrationen samtidigt har ökat betydligt ( kan säkert säga det efter flera decennier i
kommunen) . Varför tror politiker och ledning att dessa neddragningar inte märks för oss som
är i kärnverksamheten. Vi får hoppas att man inte tänker dra ned ytterligare administration vid
den nya organisationen.

31

Man behöver verkligen utöka omfattningen av processhandledning för handläggarna. Den är
essentiell för att avlasta stress, oro och ångest. Man behöver också minska antalet ärenden
generellt. Det är inte så att man behöver mer eller mindre tid av ett visst arbetsmoment. Man
behöver mer tid totalt till varje ärende för att kunna uppfylla krav och kvalitet. Till stor del
kommer även handläggares stress även av en känsla av att misslyckas eftersom man inte hinner
med flera viktiga uppgifter, eller utför dem mycket snabbare och därmed sämre. Detta kommer
tillbaka och biter en senare, när man får klagomål, kritik, ilska och frustration från föräldrar
eller deras juridiska ombud, även till viss del från chefer och arbetsledare som inte alltid visar
förståelse för arbetssituationen. När vi som arbetar i främsta ledet med klienter, som ständigt
ifrågasätter oss, är besvikna, upprörda, då behöver vi att åtminstone vår organisation backar
upp oss, och står bakom oss i varje läge.

32

En speciell situation när vi skall arbeta hemma, vissa tycker om det, jag upplever att det är
jobbigt att ha klientsamtal i hemmet utifrån att jag känner att klienten kommer mer under mitt
skinn. Men tycker att detta behöver diskuteras hur vi förhåller oss till detta.

33

Jag trivs både med mitt yrkesval och med min arbetsplats.
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34

Att få 6 timmars arbetsdag hade gjort att fler orkar med detta psykiskt påfrestande arbete under
fler år.

35

Min upplevelse är vi på enheten tidigare hade en bättre arbetssituation. Då hade vi en högre
grundbemanning och en socialadministratör på heltid. Nu saknar vi administrativt stöd vilket
märks tydligt på arbetsbelastningen.

36

Inga ytterligare tillägg

37

Arbetsbelastningen är för ofta. Det saknas forskning om myndighetsutövning och hur
utredningsarbete kan göras på andra sätt än rådande.

38

Svarar som arbetsledare

39

Det är nödvändigt att ha en socialadministratör på enheten. Det är också nödvändigt att 1:e
socialsekreterare inte har fler än 4 utredare (absolut max5) per 1;e tjänst för att vara närvarande
för socialsekreterarna för att hålla hög rättssäkerhet för barn och familjerna.

40

Viktigt för erfarna handläggare att få möjlighet till vidareutbildning, specialistkompetens för
dem som ej önskar bli arbetsledare. Viktigt med högt i tak för diskussion samt att kompetensen
hos erfarna handläggare lyssnas på. Delegationen borde kunna se olika ut för olika handläggare
exempelvis.

41

Tillägg till fråga 19- minska arbetsbelastningen!!

42

Arbetar i en mottagningsgrupp för barn och unga. Arbetsmängden i mottaget har ökat, men AG
har ökat grundbemanningen i tid, vilket innebär oförändrad arbetsbörda för mig. Det är mycket
varierande arbetsmängd inom mottag vilket gör det periodvis sårbart och stressigt, då vi är en
liten grupp. Gällande hot, med lägre allvarlighetsgrad, är det något socialsekreterare tar emot
ofta på olika vis, men tas inte alltid upp med AG.

43

Inom vår organisation har man gjort ett försök att införa smart effektiv arbetstid för att få fler
medarbetare att söka hos oss men också för att medarbetare ska vara kvar dock har man gjort
detta försök under mycket dåliga förutsättningar samt att man har lagt det på personal att lösa
bemanningen på enheten vilket har inte varit bra. Man har även från arbetsledningen sida hotat
att ta bort det innan det hunnit implementeras, vilket också är ett dåligt sätt att hantera brister i
en implementering. Arbetsledning bör och ska tänka om kring hur de ska få sin personal att
trivas.

44

Svaren gällande kompetensutveckling hänger ihop med arbetsbelastningen. Utveckling erbjuds
men det går inte att prioritera, eftersom vi måste prioritera huvuduppdraget.
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Sammanställning över antal
samverkansparter
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