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Ny utgångspunkt för målbedömning 
Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I 
verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa 
målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive 
nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året. 

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har 
uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna ska dock inte ses som en absolut sanning. 
Indikatorerna och etappmålens uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. 
Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om 
relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på 
vilka grunder bedömningen är gjord. 

 

Sammanfattning 
God ekonomisk hushållning 

  
Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. 

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har 
uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Verksamheterna har en hög medvetenhet kring ekonomisk effektivitet och hållbarhet och har under flera år i 
rad uppnått positiva resultat. 

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är på totalen i 
hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Ett 
stort arbete pågår med att ställa om verksamheten till en mer lättillgänglig socialtjänst med fokus på tidiga 
insatser. Det systematiska uppföljningsarbetet av individinsatser behöver vidareutvecklas i syfte att nå en 
kunskapsbaserad verksamhet. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras 
mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.    

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet – Naturkommun som tar klimatansvar - 
uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp 
och hantering av varor. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att ställa om sina fordon till att drivas 
med förnyelsebara drivmedel. 

Socialnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning. 
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Årets ekonomiska resultat 
Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är 
positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent jämfört med budgeten. Utfallet är ett resultat av den 
ekonomiska medvetenhet som genomsyrar alla nämndens verksamheter. 

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsregler får maximalt 3 procent av budgetomslutningen 
tillgodoräknas det egna kapitalet. Det ingående egna kapitalet var 12,1 miljoner kronor. Det utgående kapitalet 
är 12,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent. Det egna kapitalet ökar med 0,6 miljoner kronor. 

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget, vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat 
fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykiskt hälsa och ersättning för kostnader 
kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till 
covid-19. 

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika 
kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Kostnaderna för 
köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende och 
institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma nivå 
som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser. 

Socialpsykiatrin redovisar en avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor. Verksamhetsområdet vård och 
behandling redovisar ett positivt utfall mot budget med 9,6 miljoner kronor. Nämnd och 
förvaltningsgemensamma kostnader redovisar ett positivt utfall mot budget med 1,8 miljoner kronor och 
verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar ett underskott på -0,9 miljoner kronor. 

Nämnden har fått en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor riktat till förebyggande arbete. Budgeten har 
använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och i förskoleklasser. Nämnden har även fått del 
av digitaliseringspotten med 0,2 miljoner kronor vilka finansierat inköp av en modul för hantering av 
orosanmälningar. 

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor förbrukats.  Av kvarvarande medel 
föreslår förvaltningen att 0,3 miljoner kronor överförs till 2022 eftersom implementeringen av digitala 
bokningar förskjutits till 2022. 

 

Målbedömning 
Målområde Kommunfullmäktigemål Nämndmål Bedömning 

God ekonomi och effektiv 
verksamhet - ekonomisk 
hållbarhet 

Skattemedel används effektivt Huddinges individ- och 
familjeomsorg är effektiv 

 I mycket hög grad uppfyllt 

Huddinge kommun är en 
attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaron hos 
medarbetare är låg 

 I mycket hög grad uppfyllt 

En kommun där människor 
trivs och växer - social 
hållbarhet 

Lyckad skolgång och tidiga 
insatser lägger grunden för 
framtiden 

Barn och vuxna får det stöd de 
behöver i ett tidigt skede vilket 
leder till självständighet 

 I mycket hög grad uppfyllt 

Huddinges verksamheter 
präglas av kvalitet och valfrihet 

Barn och vuxna beviljas 
insatser som leder till en 
varaktig positiv förändring 

 I hög grad uppfyllt 

Barn och vuxna upplever en 
förbättrad situation efter 
beviljat stöd från socialtjänsten 

 Delvis uppfyllt 

Naturkommun som tar 
klimatansvar - ekologisk 
hållbarhet 

Minska klimatpåverkan Minskade utsläpp från fordon 
och tjänsteresor 

 Delvis uppfyllt 

Bedömning av intern kontroll 
Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt. 

Nämndens verksamheters arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och 
process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I 
kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån: 
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• Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa 
• Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister 
• Resultat i brukarundersökningar 
• Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap 
• Avvikelser, synpunkter och klagomål  
• Revisioner och granskningar 
• Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet 

Verksamheterna identifierar även systematiskt risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk 
hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risker. 
Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade 
risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan. 

Förbättringsområden 
Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningssärende för planeringsperioden 
och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Socialnämndens arbete under kommande 
planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på: 

• Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.  
• Utveckla digitala lösningar med målet att frigöra resurser.  
• Utveckla en lättillgänglig socialtjänst genom att verksamheterna i högre utsträckning når 

målgrupperna tidigt med icke biståndsbedömda insatser, kan bevilja insatser i ett tidigt skede under 
utredningstiden, kortar utredningstiderna samt att insatser kommer igång snabbare och genomförs på 
beslutad tid. 

• Öka brukarnas möjlighet till påverkan på de insatser som ges genom löpande brukarundersökning i 
samband med avslutad utredning och insats. 

• Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar av individinsatser och införa fler evidensbaserade 
metoder i syfte att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad. 

Nämndens mål och resultat 
Nämndens mål 
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet 

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt 

Nämndmål: Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv 

Måluppfyllelse 
 I mycket hög grad uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är uppfyllt i mycket hög grad då etappmålet om en budgethållning i balans uppnås med gott 
resultat. Verksamheterna inom socialnämnden har ett stort ekonomiskt medvetande. Det visar det ekonomiska 
resultatet om 10,1 miljoner kronor. Det är tredje året som socialnämnden visar ett positivt resultat och det 
egna kapitalet är 3 procent av budgeten. 

Analys 
En grund för en effektiv socialtjänst är att utredningar genomförs skyndsamt och att de insatser som beviljas 
matchar målgruppernas behov, en individ ska inte vara aktuell längre än nödvändigt. Verksamheten har under 
året arbetat för att öka genomströmningen av de individer som blir aktuella för utredning genom förändrade 
arbetssätt. Fler antal utredningar avslutas inom 90 dagar. Genom utformning och implementering av interna 
styrdokument har verksamheten satt upp tider för hur länge biståndsbedömda insatser ska beviljas. Inom barn 
och unga avslutas mellan 48 och 72 procent av insatserna inom dessa tidsramar. Inom vuxen varierar 
biståndsbeslut som avslutas inom uppsatt tid mellan dryga 40 procent inom våld i nära relation till över 90 
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procent inom beroende. Det är genom verksamhetens tydliga fokus på att ge rätt insats i och under rätt tid 
som effektiviteten i verksamheten skapas. 

Verksamheten har under året arbetat med att göra socialtjänsten mer lättillgänglig för att fler ska kunna ges 
stöd utan biståndsbeslut innan problemen blir för stora. Arbetet redovisas under nämndmålet Barn och vuxna 
får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet och förväntas på sikt även ha positiva 
effekter i form av lägre kostnader. 

Det positiva ekonomiska resultatet beror också till stor del på att verksamheterna ökat den externa 
finansieringen för 2021. Nämndens verksamheter har under året sökt och erhållit stimulansmedel för bland 
annat sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, motverka psykisk ohälsa, personligt ombud som 
stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt avhoppare från kriminell bana. En ytterligare 
bidragande orsak till överskottet är att verksamheten haft vakanser, antingen på grund av att det uppstått 
glapp under rekryteringsperioden, sjukskrivning eller att medarbetare vårdat sjuka barn, vilket även täckt 
verksamhetens merkostnader för externa placeringar. 

Under året har intervjuer genomförts med Stockholms stad (Farsta stadsdelsförvaltning) samt Österåker, i 
strävan att försöka identifiera områden där Huddinge kan utveckla och effektivisera sina verksamheter. De 
fördjupade intervjuerna visade att Farsta stod inför likartade utmaningar och använde liknande arbetsmetoder 
som Huddinge för att möta dessa utmaningar. I intervjun med Österåker framkom att de socioekonomiska 
skillnaderna och utmaningarna i verksamheterna mellan Österåker och Huddinge var så stora att ett vidare 
jämförelsearbete inte ansågs relevant. 

Förslag på nationellt jämförbara indikatorer för individ och familjeomsorgens arbete ur ett 
effektivitetsperspektiv har tagits fram i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA) där Huddinge 
varit en av två deltagande kommuner. Det slutliga förslaget är tänkt att presenteras på KOMMEK1 i augusti 
2022. 

Ett nyckeltal som finns tillgänglig för jämförelse med andra kommuner är nettokostnadsavvikelse som 
sammanställs och publiceras av Rådet för kommunala analyser (RKA). Nettokostnadsavvikelsen anger 
avvikelsen i procent mellan nettokostnaden och referenskostnaden. Referenskostnaden är en uträkning av 
kostnader som tar hänsyn till kommunens strukturella förutsättningar i form av bland annat andelen 
lågutbildade, andelen barn och unga 0–19 år i hushåll med låg inkomststandard, ohälsotal etcetera och anger 
vad Huddinges individ- och familjeomsorg bör kosta. 

Resultatet som publicerats under 2021 avser verksamhetsåret 2020. Huddinge har förbättrat sin 
nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorgen tre år i följd och har för 2020 ett resultat på -16,8, 
vilket innebär att kostnaderna ligger 16,8 procent under det kostnadsläge som Huddinges individ- och 
familjeomsorg borde kosta. Om man tittar på trendutvecklingen av nettokostnadsavvikelsen mellan Huddinges 
jämförelsekommuner, uppvisar Huddinge den starkaste trenden i förbättring de senaste åren, och är den enda 
kommun som förbättrat sin nettokostnadsavvikelse jämfört med 2019. (se tabell nedan). 
 

 
 
Analysen av resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom ekonomiskt bistånd ingår i beräkningen 
av nettokostnadsanalysen, vilket gör att Huddinges resultat även omfattar delar av gymnasie- och 
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Det är alltså inte möjligt att rakt av jämföra det nationella 

 
1 KOMMEK - https://kommek.se/ - Landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i 
kommuner och regioner och arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges kommuner och regioner 
(SKR), Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan. 

https://kommek.se/
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resultatet mellan kommunerna utifrån analys av socialnämndens individ- och familjeomsorg i Huddinge.  

Vid en nedbrytning av nettokostnaderna inom de olika verksamhetsområdena ser vi att kostnaderna inom 
ekonomiskt bistånd och övrig vuxenvård2 ökat, medan övriga kostnader minskat. 

 
 
Genomfört arbete för att öka effektiviteten  
Verksamheten har utvecklat arbetet med att sätta tydliga och mätbara mål för insatser för att kunna säkerställa 
att insatser möter behov. Genom att sätta mätbara mål skapas bättre förutsättningar för att systematiskt 
kunna följa upp insatserna vilket behöver ske i högre grad för att säkerställa att de insatser som erbjuds ger 
önskat resultat. När utrednings- och insatstiderna kortas ned är det såväl en kostnadsbesparing som en 
kvalitetsökning för den enskilde. 

Genom att digitalisera orosanmälningar har mervärde skapats både i form av effektivisering av administration 
och för att det förenklar för den som behöver anmäla oro för barn och unga. 
 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Budgethållning (%) 4,1 9 2,4 0  

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Nämndmål: Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg 

Måluppfyllelse 
 I mycket hög grad uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Socialnämndens totala sjukfrånvaro är i november 2021 sju procent, vilket är en minskning med en 
procentenhet sedan föregående år. Nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på att sänka sjukfrånvaron 
mellan 15–90 dagar vilken ökade mest under 2020. Etappmålet avseende minskad sjukfrånvaro i intervallet 
sjukfrånvaro dag 15–90 har uppnåtts, varför nämndmålet får anses vara uppfyllt i mycket hög grad. 

Analys 
Nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på att sänka sjukfrånvaron mellan dag 15–90 under 2021 då 
denna ökade mycket under 2020 och det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre 
sjukfrånvaron. Nämndens verksamheter har minskat sjukfrånvaron (r12) i detta intervall med 0,5 
procentenheter under året och når etappmålet som var satt till 1,2 procent. 

 
2 Övrig vuxenvård - omfattar kostnader för insatser till vuxna som ej rör missbruk eller psykisk ohälsa, Kolada 
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Sjukfrånvaron minskar även för de korta sjukskrivingarna mellan dag 1–14 men ökar något för sjukskrivningar 
över 91 dagar. Den längre sjukfrånvaron är dock fortsatt låg och det pågår aktivt arbete i de fåtal ärenden som 
den avser. 

En trolig bidragande orsak till att sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år är ett ökat 
distansarbete och att medarbetarna upplever att det är lättare att få ihop arbete och vardagsliv. Genom 
distansarbete och goda rutiner som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 har 
smitta kunnat undvikas på arbetsplatsen. 

Under större delen av den tid som pandemin rått har inte krav på läkarintyg fått ställas förrän efter dag 21, till 
skillnad mot det normala på dag 8 i sjukskrivningen. Detta har försvårat chefers möjlighet att följa upp och 
vidta åtgärder för återgång i arbetet. Under 2021 har därför många av de insatser som genomförts syftat till att 
chefer ska få en bild av orsakerna till frånvaron och möjlighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron, 
även detta tros ha bidragit till den minskade sjukfrånvaron. 

Med anledning av att covid-19-pandemin och dess restriktioner under 2020 hade en stor påverkan på 
sjukfrånvaron är det även intressant att jämföra sjukfrånvaron med 2019, innan pandemin bröt ut. 
Socialnämndens totala sjukfrånvaro är nästan tillbaka i samma nivåer som då, i november 2019 var 
sjukfrånvaron 6,8 procent. Sjukfrånvaron ser ungefär ut som 2019 års nivåer inom alla frånvarointervall. 

Genomfört arbete för minskad sjukfrånvaro 
Nämndens verksamheter har fokuserat särskilt på tidiga insatser som ger chefer insyn i orsaker till 
sjukfrånvaron för att kunna vidta åtgärder för att minska frånvaron och risken för längre sjukskrivningar. Detta 
har bland annat skett genom att säkerställa att medarbetare med mer än sex frånvarotillfällen de senaste 12 
månaderna har ett samtal med sin chef och ibland även med företagshälsovården, om orsakerna till frånvaron, 
samt att det finns plan för återgång i arbete för de medarbetare som har varit sjukskrivna 30 dagar. 
Förvaltningen ser att fortsatt fokus på dessa aktiviteter är viktigt för att fortsätta det förebyggande 
rehabiliteringsarbetet och att minska sjukfrånvaron. 

Vidare sker en kontinuerlig uppföljning kring statistik för sjukfrånvaro för samtliga sjukfrånvarointervall i 
samverkan mellan verksamhetens chefer och HR-enheten. Detta för att finna orsaker bakom frånvaron på 
enheten och tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Sjukfrånvaro i procent,  
dag 15–90 

1,2 1,6 1,1 1,2  
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Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet 

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden 

Nämndmål: Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till 
självständighet 

Måluppfyllelse 
 I mycket hög grad uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Att stärka föräldrar i sin föräldraroll är en förutsättning för att lyckas med tidiga och förebyggande insatser. 
Indikatorn för året har mätt föräldrars upplevelse av att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll efter att ha 
deltagit i en föräldrastödsinsats. Resultatet är 4,2 på en skala mellan 1 och 5, vilket tillsammans med 
verksamhetens arbete mot en lättillgänglig socialtjänst gör att måluppfyllelsen i mycket hög grad får anses vara 
uppfylld. 

Analys 
Det förebyggande arbetet inom barn och unga är av hög kvalitet och har stärkts ytterligare under 2021 i och 
med förvaltningens övertagande av ansvaret för preventionsuppdraget. 
Den utvecklade samverkan med förskola och skola har lett till att fler familjer har kunnat få stöd tidigt i enlighet 
med vad forskningen visat ger bäst effekt på lång sikt. 

Satsningen på föräldrarådgivare i skolan har fallit väldigt väl ut. Verksamheten har utökat antalet 
föräldrarådgivare kopplade till skolorna och har genom införandet av två mobila föräldrarådgivare även utökat 
täckningsgraden. Föräldrarådgivarna har under 2021 mött 82 familjer som kunnat erbjudas stöd och hjälp i ett 
tidigt skede. I vissa fall har arbetet lett till att familjerna inte aktualiserats för utredning och i vissa fall när 
utredning påbörjats, får antas att insatserna kunnat sättas in snabbare än om det gjorts vid inkommen 
orosanmälan. Föräldrarådgivarna är en viktig länk mellan föräldrar, skola och socialtjänst och kan genom detta 
samarbete skapa förutsättningar att möta problemen innan de blivit för stora. 

De uppföljningar som görs inom det förebyggande arbetet har visat att Huddingefamiljen är nöjd med det stöd 
som erbjuds. Stödet och servicen har under flera år följts upp och resultaten visar på genomgående positiva 
resultat. Barn som fått stöd inom ramen för Fridlyst gruppverksamheter, upplever att stödet de fått har hjälpt. 

Det mått som nämnden valt att följa som en indikator på hur arbetet mot målet går är om de föräldrar som 
deltagit i föräldrastödsinsats anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Resultatet har visat att 
föräldrar som fått stöd upplever att de fått verktyg i sitt föräldraskap. Inom det förebyggande området saknas 
det i stort nationell statistik förutom för föräldrastödsprogrammet ABC3, som i forskningsprojekt följs upp 
systematiskt av Karolinska Institutet. Genomsnittet för Huddinge på 4,2 (utifrån skala 1–5) får anses vara 
mycket gott. 

Genomfört arbete för att nå nämndmålet 
Verksamheten har under året arbetat med att än mer kunna erbjuda en lättillgänglig socialtjänst. Genom 
familjecentralerna inom kommunen finns möjlighet att erbjuda ett lättillgängligt stöd i samverkan med region 
och förskola. Nya samverkansrutiner har tagits fram tillsammans med förskola, skola och gymnasium vilket har 
ökat förutsättningarna för att nå barn och unga i ett tidigt skede. Via familjecentralerna finns idag möjligheten 
att träffa en kurator online som ett alternativ till fysiskt möte. 

Utifrån pandemin har familjerådgivningen ställt om till fler digitala möten för att fortsatt kunna möta de som 
söker stöd och även erbjudit mer individuellt stöd istället för genomförande av gruppverksamhet. 

Inom socialpsykiatrin har det, genom statliga stimulansmedel, genomförts ett arbete för att stärka 
barnrättsperspektivet och kunna ge stöd till målgruppen som föräldrar. Detta för att tidigt uppmärksamma 
barnens behov. 

 
3 ABC-Alla Barn i Centrum, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exempel-
brottsforebyggande-metoder/alla-barn-i-centrum--abc/  
 

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exempel-brottsforebyggande-metoder/alla-barn-i-centrum--abc/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exempel-brottsforebyggande-metoder/alla-barn-i-centrum--abc/
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Öppenvårdens ungdomsverksamhet har genomgått en NPF4-certifiering för att bättre kunna möta målgruppen. 

I nämndens nya uppdrag att ansvara för kommunens preventionsarbete inom våld i nära relationer (VINR), 
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt psykisk ohälsa har fokus legat på att ta fram en 
struktur för ett långsiktigt hållbart arbete. Tre handlingsplaner VINR, ANDTS och psykisk hälsa är antagna av 
styrgruppen och förankrade i det politiska rådet. 

Ett utbildningspaket har tagits fram för samtlig förskolepersonal med syfte att kunskapshöja runt risk- och 
skyddsfaktorer kopplade till barns behov och utveckling samt öka kunskapen om stödinsatser i ett tidigt skede. 

Indikatorer   2021 Etappmål Målvärde 2030 

Föräldrar som deltagit i 
föräldrastödsinsats och som 
anser att de har fått stöd och 
vägledning i sin föräldraroll, 
andel (%) 

  4,2   

Ny indikator för verksamhetsplan 2021 

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet 

Nämndmål: Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring 

Måluppfyllelse 
 I hög grad uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
I brist på aktuella mått har individ- och familjeomsorgen under året haft ett särskilt fokus på att utveckla 
arbetet med kunskapsbaserad verksamhet i syfte att ta reda på om de insatser och den service som ges 
motsvarar målgruppernas behov. Verksamhetens arbete präglas av ett kunskapsbaserat förhållningssätt. 

Analys 
De indikatorer som skulle ge nämnden svar på hur arbetet mot målet går, har sedan verksamhetsplanen 
fastställdes tagits bort från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)5 som nationellt jämförbara mått. 
Måtten rörde att följa andelen som ej återaktualiserats ett år efter avslutad insats eller utredning inom tre av 
nämndens målgrupper. Argumentet för borttagningen har varit att det inte ensidigt är att ses som en 
kvalitetsbrist att personer återaktualiseras hos socialtjänsten. 

I syfte att säkerställa att rätt insats ges i och under rätt tid, har ett särskilt fokus lagts på att skapa en överblick 
över målgruppernas behov av stöd och insatser inom öppenvården. Resultatet visar att majoriteten av de 
behov som målgrupperna har kan tillgodoses i egen regi. 

Att arbeta enligt evidensbaserade metoder och arbetssätt skapar förutsättningar för att få en varaktig effekt av 
sitt arbete och insatser. För barn och unga saknas, till skillnad från för målgruppen vuxna, nationella riktlinjer. 
Ett arbete har påbörjats med att genomlysa verksamheten för att se om de metoder som används har evidens. 
Saknas evidensbaserade metoder behöver en lokal systematisk uppföljning upprättas för att säkerställa att 
insatsen, genom de arbetsmetoder som används, ger önskat resultat. Under året har verksamheten påbörjat ett 
arbete med systematisk uppföljning av vissa insatser och detta arbete behöver nu vidareutvecklas till att omfatta fler 
insatser. Ett sådant arbete kommer att pågå under kommande år. Vid införande av nya insatser ska det alltid först 
undersökas om det finns evidensbaserade metoder att införliva i verksamheten. 

Barn placerade i familjehem är en särskilt utsatt grupp och kontinuitet är särskilt viktig för barnens utveckling. 
Resultatet för året visar på en hög stabilitet då antalet barn som behöver omplaceras till ett nytt familjehem är 
få. 

Verksamheten har arbetat aktivt för att så få unga som möjligt ska placeras på institution då forskning pekar på 
att det långsiktigt har negativa effekter. Som alternativ har ett större antal unga placerats i jourhem med 
särskild kompetens eller stödboende i kombination med insatser från den egna öppenvården. 

För målgrupperna barn med funktionsnedsättning och social problematik samt unga med kriminellt beteende 

 
4 NPF - Neuropsykiatriska funktionshinder 
5 Kolada - Databas som tillhandahåller nationell statistik för olika verksamheter inom kommuner och regioner. 
https://www.kolada.se/  

https://www.kolada.se/
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saknas till viss del adekvata insatser vilket innebär att dessa barn och unga inte får sina behov tillgodosedda. 
Arbetet för att vidareutveckla arbetet och kunna ge insatser i ett tidigare skede för att motverka en destruktiv 
utveckling för dessa barn och unga kommer att vara i fokus under 2022. 

Uppsökande verksamheten riktad mot gängkriminella har utifrån polisens arbete med att lagföra individer samt 
omvärldens fokus på målgruppen fått fler att söka hjälp. Trots ökad arbetsbelastning och få resurser har ett 
framgångsrikt arbete i samverkan med beroendeenhetens myndighetsutövning bedrivits. Totalt har tio 
personer varit placerade inom avhopparverksamheter under 2021. Av dessa har arbetet med tre personer 
avbrutits i förtid. En gemensam nämnare för dessa tre är att de haft en psykiatrisk problematik utifrån tidigare 
trauman, vilket i kombination med missbruk varit svårt att arbeta med. Övriga sju följer sin planering och av 
dessa har fem personer kommit långt i behandlingen då de varit inom avhopparverksamheten i mer än sex 
månader. Som jämförelse hade verksamheten under 2020 fyra placeringar inom avhopparverksamheten. Av 
dessa avslutades två enligt plan efter fullgjord behandling. Övriga två har fortsatt sin behandling under 2021.  

Inom beroendeverksamheten har en förbättrad och tät samverkan mellan myndighetsutövning och utförare 
lett till en ökad effektivitet med kortare väntetider för att påbörja insatser. 

Utförare inom socialpsykiatrin och stöd till personer med beroendeproblematik har under året på grund av 
pandemin förändrat arbetssätt för att minimera smittspridning. Detta har, särskilt inom beroendevården 
inneburit att färre klienter har kunnat tas emot i öppenvård, samt att gruppbehandling har ställts om till 
individuell behandling. Bedömningen är att detta har gjorts med en bibehållen hög kvalitet på utförda insatser. 

Genomfört arbete för att genom kunskapsbaserade insatser säkra en positiv och varaktig 
förändring 
Samtliga enheter har under året påbörjat ett arbete med att ta fram mätbara mål i de insatser som beviljas och 
systematiska uppföljningar av exempelvis insatser för föräldrar och barn där barn utsatts för våld och insatser 
inom familjerätten för barn i föräldrakonflikt har påbörjats. 

Under året identifierade verksamheten ett förbättringsområde avseende unga kriminella som också har ett 
substansmissbruk. Verksamheten såg brister att dåvarande insatser inte gav ett önskat resultat. Öppenvården 
13–20 har därför utbildats och påbörjat implementeringen av en evidensbaserad metod för målgruppen – 
Funktionell familjeterapi (FFT)6. 

På ungdomsmottagningen genomförs insatsen Acceptance and commitment therapy (ACT)7 för att förebygga 
psykisk ohälsa hos ungdomar utsatta för sexuella övergrepp. Stödet ges i grupp och syftet med behandlingen är 
att öka livskvaliteten. 

Barn som lever med föräldrar som har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller föräldrar som är skilda och 
har svåra samarbetsproblem, har en ökad risk för att utveckla problem med egen psykisk ohälsa eller missbruk. 
Anhörigstödet för barn inom ramen för Fridlyst har fortsatt med fulla grupper där barnen får möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser och tillsammans med andra barn, som har liknande erfarenheter, få dela känslan av 
att man inte är ensam. 

Fler medarbetare har utbildats inom föräldrastödsmetoderna ABC och KOMET8 och ett arbete har bedrivits för 
att kunna erbjuda fler Huddingeföräldrar kurser. 

Verksamheten har under året påbörjat att utbilda förskolepersonal i kommunen i metoden ABC. Syftet är att 
fler föräldrar ska kunna få stöd i sitt föräldraskap. 

Behandlare inom våld i nära relationer arbetar utifrån modellen Samtal om våld med våldsutövare9. 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Ej återaktualiserade barn 0–12 år 
ett år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 

84 - - 86  

 
6 FFT (Funktionell familjeterapi) 
FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik. 
7 ACT - Acceptance and Commitment Therapy 
ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest.  
8 ABC och KOMET - https://www.ipsykologi.se/projekt/komet-abc  
9 Samtal om våld - Socialstyrelsen  

https://www.ipsykologi.se/projekt/komet-abc
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/samtal-om-vald/


12 | Verksamhetsberättelse 2021 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Ej återaktualiserade ungdomar 
13–20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

76 - - 78  

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år 
efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

77 - - 79  

Indikatorn togs bort från Kolada i slutet av 2020, efter antagande av nämndens verksamhetsplan 2021 varför inga resultat finns för 
2020 eller 2021. 

Nämndmål: Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från 
socialtjänsten 

Måluppfyllelse 
 Delvis uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Resultaten på indikatorerna är så pass osäkra utifrån låg svarsfrekvens i brukarundersökningarna, att 
verksamheten inte kan svara på om målgruppen upplever en förbättrad situation jämfört med tidigare 
undersökningar. Verksamheten har dock arbetat med att skaffa underlag på individnivå för att genomföra 
systematiska uppföljningar av resultatet av insatser, varför målet delvis får anses vara uppfyllt. 

Analys 
En egen mätning gällande brukarnas upplevelse av en förbättrad situation efter genomförd utredning eller 
insats inom våld i nära relation (VINR) startade under september. Verksamheten har dock fått in för få svar för 
att kunna analysera resultatet. Arbetet med att utveckla den individbaserade uppföljningen kommer att 
fortsätta framåt. 

Individ- och familjeomsorgen har genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella 
brukarundersökning10 för nämndens målgrupper sedan 2018. 

Inom daglig sysselsättning Flemingsberg var svarsfrekvensen 60 procent, och inom daglig sysselsättning 
Aktivitetshuset var svarsfrekvensen 69 procent med genomgående positiva resultat. Andelen positiva svar är 
för de flesta frågor högre än nationellt och även fritextsvaren är positiva. 

24 av 54 tillfrågade inom missbruksvården valde att svara på enkäten. 81 procent upplevde att de fått en 
förbättrad situation. Felmarginalen är här beräknad till 13 procent vilket innebär osäkerhet i analysen av 
resultatet. Felmarginal är ett sätt att beskriva hur väl resultatet av undersökningen representerar målgruppen. 
Det korrekta sättet att beskriva resultatet är att brukare inom missbruksvården som upplever att deras 
situation har förbättrats ligger mellan 68–94 procent. Det är dock positivt att en så hög andel av de som svarat 
ändå upplever en förbättring av verksamheten. 

Tre av 16 tillfrågade brukare på barn- och ungdomsenheterna valde att svara på enkäten, vilket är ett för litet 
antal för att ett resultat ska kunna publiceras. 

Av vårdnadshavare i kontakt med barn och ungdomsvården har 47 procent uppgett att de upplever en 
förbättring, 33 procent svarar "ingen förändring" och 20 procent att "den har försämrats". 

Hälften av kvinnorna som svarat på frågan Hur mycket upplever du att du kunnat påverka den hjälp du får av 
socialtjänsten? har svarat "inte alls", vilket är en högre andel än nationellt jämförbara siffror. 

86 vårdnadshavare tillfrågades varav 16 valde att svara på enkäten. Detta innebär att felmarginalen för 
indikatorn är plus/minus 23 procent. Det innebär att resultatet för andelen vårdnadshavarna som upplever att 
deras situation har förbättrats ligger någonstans mellan 25–70 procent. 

Detta gör det svårt att analysera resultatet eftersom osäkerheten är så pass stor att det inte går att säkerställa 
förändringar från ett år till ett annat, eller skillnader jämfört med riket eller andra kommuner. Det gör det svårt 
att utvärdera om förbättringsåtgärder haft den effekt man hoppats på. 

Huddinge kommun är inte ensam om problemet. Medianvärdet i riket för svarsfrekvensens för denna indikator 
 

10 https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar/brukarundersokningifo.11969.html 
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är 40 procent. Medianvärdet för antalet svar är 17,5. Det innebär att en stor del av kommunerna i landet har 
liknande felmarginaler som Huddinge, vilket gör det väldigt svårt att utröna vilken eller vilka kommuner som 
egentligen har ett bra resultat. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med anpassningar av metoder och insatser för att möta Huddingebornas 
behov. Genom de samverkansrutiner som finns mellan enheter inom nämnden men också med enheter inom 
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) uppmärksammas 
barnperspektivet i verksamheternas gemensamma ärenden. Verksamheten ser däremot ett behov av att 
barnrättsperspektiv ytterligare behöver förstärkas i såväl vårt interna arbete som i samverkansärenden. 

Genomfört arbete för att nå nämndmålet 
Under året har verksamheten haft fokus på att utveckla arbetet med att genomföra brukarundersökningar 
inom samtliga områden och arbetet har påbörjats med att följa upp brukarnas upplevelse efter genomförd 
utredning och insats. Svaren analyseras och ligger till grund för utvecklingen av verksamheten. 

Den systematiska uppföljningen av insatsen FBI (Föräldrar och Barn Insats) som ges till föräldrar och barn där 
föräldrar utövat våld mot barnet har genomförts av samtliga föräldrar som genomgått hela insatsen. 
Underlaget är ännu för litet för att dra riktiga slutsatser. Tendensen visar dock att samtliga föräldrar som 
genomgått insatsen upplever att de gjort beteendeförändringar och att de fått redskap i att hitta alternativa 
strategier. 

Inom de biståndsbedömda insatserna genomförs individuppföljningar, som exempelvis inom Myrens 
stödboende, familjehem och familjerätten. Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver göras för att resultaten från 
individuppföljningarna ska bidra till det systematiska förbättringsarbetet. 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Brukarbedömning barn- och 
ungdomsvård IFO - förbättrad 
situation, andel (%) 

* * *   

Brukarbedömning barn- och 
ungdomsvård IFO 
vårdnadshavare - förbättrad 
situation, andel (%) 

* * 47   

Brukarbedömning missbruksvård 
IFO - förbättrad situation, andel 
(%) 

* 85 81   

Brukarbedömning våld i nära 
relationer – förbättrad situation, 
andel (%) 

- - **   

* Resultat saknas på grund av för lågt antal svarande i SKR:s nationella brukarenkät. 
** Egen mätning som löpande genomförs med start i september 2021. Alltför få svar har dock inkommit under året för att kunna 
analysera resultatet.  

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet 

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan 

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor 

Måluppfyllelse 
 Delvis uppfyllt 

Motivering till bedömning av måluppfyllelse 
Arbetet genom enheternas miljöombud bidrar till en ökad medvetenhet i såväl inköp som hantering och 
konsumtion av varor och tjänster i verksamheterna. Den största påverkan på miljön inom nämndens 
verksamheter sker genom omställning till fossilfria fordon, där andelen under året ökat med 4,5 procent. Målet 
får utifrån det delvis anses vara uppfyllt. 

Analys 
Nämndens verksamheter arbetar mot de nationella och regionala miljömålen om att begränsa klimatpåverkan 
och för att skapa en giftfri miljö. Arbetet sker med stöd av miljöombud på enheterna som under året verkat för 
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att höja miljömedveten och påverkan i val av produkter och varor vid inköp till verksamheterna. 
 
Det område som har störst påverkan på klimatet inom nämndens verksamheter är att minska utsläppen från 
fordon. Utsläppen från transporter står för majoriteten av utsläppen av luftföroreningar i Huddinge och resor 
med bil dominerar. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska kommunens fordonsflotta vara 
fossilbränsleoberoende vid utgången av 2024, i enlighet med Huddinge kommuns miljöprogram11. 
För att socialnämnden ska nå målet till december 2024 behöver man byta ut 10 fordon, vilket innebär en takt 
om 3–4 fordon per år. Plan för utfasning av nämndens fossildrivna fordon är under framtagande och kommer 
att vara klar i samband med delår 1. Omställningen ska vara finansierad inom budgetram. Arbetet går även i 
linje med målen om hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna i Agenda 203012. 

Genomfört arbete för att minska utsläppen från fordon och tjänsteresor 
I takt med utfasningsplanens framtagande har en ökad medvetenhet och reflekterande av verksamheternas 
behov av fordon och hur dessa fordon bäst används lett till att man minskat sin fordonsflotta med två fordon. 
Nämndens verksamheter har idag 19 fordon, varav nio drivs med förnyelsebara drivmedel. 

Indikatorer 2019 2020 2021 Etappmål Målvärde 2030 

Fordon med förnyelsebara 
drivmedel* i fordonsflottan (%) 

38,1 42,9 47,4   

* Avser fordon som drivs med etanol, gas eller el.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Socialtjänsten har under 2021 haft ett ökat inflöde av personer som är motiverade att lämna den kriminella 
banan. Tidigare år har antalet ärenden legat mellan två och tre per år. Under 2021 har det varit som lägst två 
ärenden och som mest åtta ärenden. I december är sju ärenden aktuella. Anledningen till denna ökning tros 
vara en följd av polisens framgångsrika arbete mot kriminella nätverk. 

Socialtjänsten har ansökt om och fått ersättning från Nationella Operativa Avdelningen hos polisen. 
Ersättningen uppgår till 2,7 miljoner kronor och de täcker 50 procent av upparbetade kostnader. 

Ekonomi 
Driftsredovisning 

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är 
positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent. 

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat 
fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykiskt hälsa och ersättning för kostnader 
kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till 
covid-19. 

Det är alltid osäkert hur mycket statsbidrag som verksamheterna kommer få när budgeten läggs eftersom 
återkoppling på ansökningar och godkännande av ansökningar inte ligger i linje med kommunens 
budgetarbete. 

Intäkterna har minskat med 8,7 miljoner mellan 2020 och 2021. Det beror främst på att intäkterna från 
Migrationsverket minskat. 

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika 
kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Utfallet beror på 
att det uppstått glapp då personal slutat till dess en ersättare finns på plats. Det har funnits vakanta tjänster på 
flera enheter såsom öppenvård riktad till barn- och unga, mottagningen på ungdomsenheten samt 
uppsökarverksamheten. Det har varit ett aktivt val att avvakta med rekrytering då det bedömts möjligt och 
ibland har verksamheten förstärkts med konsulter. 

Kostnaderna för köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende 
och institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma 

 
11 Huddinge kommuns miljöprogram: https://www.huddinge.se/miljoprogram-2022-2025#Vad-ar-Huddinges-miljoprogram  
12 Agenda 2030 - https://www.globalamalen.se/  

https://www.huddinge.se/miljoprogram-2022-2025#Vad-ar-Huddinges-miljoprogram
https://www.globalamalen.se/
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nivå som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser. 

Under kostnadsposten övrigt samlas inköp av varor och tjänster, kapitalkostnader med mera. Kostnaden är 0,4 
miljoner högre jämfört med utfallet 2020. 

Resultaträkning 

Nyckeltal Helår Budget Helår Utfall Helår Avvikelse Helår fg år Utfall 

Verksamhetens intäkter 50 149 60 448 10 299 69 215 

Personal -277 573 -262 427 15 146 -256 650 

Lokaler -21 906 -21 915 -9 -22 460 

Bidrag kostnader -2 391 -1 618 773 -2 168 

Köp av verksamhet -150 316 -160 925 -10 610 -149 794 

Övrigt -21 611 -27 148 -5 537 -28 365 

Verksamhetens kostnader -473 797 -474 033 -237 -459 438 

Årets resultat -423 648 -413 586 10 062 -390 223 

varav uttag Eget kapital   0  

Balansresultat/budgetavvikelse   10 062  

IB eget kapital   12 067  

Resultatöverföring   642  

UB eget kapital   12 709  

Ekonomi, drift (per verksamhet) 

   Helår  Perioden 
föregående år 

Verksamhet, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall 

Socialpsykiatri 69 996 70 403 -407 61 626 

Vård och behandling 347 645 338 053 9 592 317 714 

Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader 6 007 4 208 1 799 4 874 

Ensamkommande barn och unga 0 922 -922 6 009 

Årets resultat 423 648 413 586 10 062 390 223 

  

Nettokostnadsutveckling jan-dec 2019 jan-dec 2020 jan- dec 2021 

Socialpsykiatri funktionshinder, tkr 61 707 61 626 70 403 

Verksamheten inom socialpsykiatrin omfattar boenden, boendestöd, sysselsättning och träfflokaler. Från 
årsskiftet 2021 har biståndsbedömning och handläggning av externa platser flyttats från vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnden. 

Socialpsykiatrin redovisar en avvikelse mot budget om - 0,4 miljoner kronor. Verksamheten i egen regi har 
totalt sett en budget i balans. Kostnaden för externa platser är högre än budget. Budgeten är beräknad på 36 
årsplaceringar. I genomsnitt har 37,5 placeringar varit aktuella under 2021. År 2020 var genomsnittet 33,9 
placeringar och 2019 var genomsnittet 32,9 placeringar. 

Verksamhetens totala nettokostnader har ökat mellan åren vilket förklaras av att volymen ökat och att 
socialpsykiatrins ansvarsområde har utökats med myndighetsutövning. 

Nettokostnadsutveckling jan-dec 2019 jan-dec 2020 jan- dec 2021 

Vård och behandling, tkr 332 271 317 714 338 053 

Verksamhetsområdet vård och behandling omfattar insatser till barn och unga 0–20 år, vuxna med 
beroendeproblematik, barn och vuxna som upplevt våld i nära relation. Insatser till personer som hoppar av en 
kriminell bana ingår också både i redovisade nettokostnader och i statistiken. 

Personalkostnaden är den största kostnadsposten med 57 procent. Näst största kostnadsposten är köp av 
verksamhet med 32 procent. Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med 11,5 miljoner kronor mellan 2020 
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och 2021. Det är kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat mest. Detta beror på att 
det är färre som avbryter behandlingen och är därför kvar på stödboende längre och när nya behov uppstår så 
måste platser köpas externt på institution. Kostnaden var 21,5 miljoner kronor 2020 och ökade till 33,1 
miljoner 2021. I genomsnitt var 34,8 placeringar, på stödboenden eller Hem för vård eller boende (HVB), 
aktuella 2020. Under 2021 har volymen ökat till 42,3 placeringar. Kostnaden per dygn på ett HVB var i 
genomsnitt 2 285 kronor 2020. Kostnaden ökade till 2 396 kronor 2021 vilket motsvarar en ökning med 5 
procent. Kostnaden per dygn på stödboende som köps externt var i genomsnitt 1 123 kronor 2020. Kostnaden 
ökade till 1 706 kronor 2021 en ökning med 34 procent.  

 
Kostnaden för externa placeringar till barn och unga uppgår till 67,6 miljoner kronor 2021. Kostnaden låg på 
samma nivå 2020, dock har det skett en omfördelning mellan insatserna mellan åren. 

År 2020 var i genomsnitt 59,9 barn och ungdomar placerade per månad. Under 2021 var i genomsnitt 65,7 barn 
och ungdomar placerade per månad. Det är en ökning med 5,8 månadsplacerade eller 9 procent. Fler barn och 
ungdomar har fått insatser från socialtjänsten men det har gjorts en förflyttning från kostsamma insatser till 
mindre kostsamma insatser. 

Antalet institutionsplaceringar för unga var i genomsnitt 22,1 per månad 2020 och i genomsnitt 13,6 per månad 
2021. Detta beror på ett medvetet arbete där insatserna inriktas på stödboende och öppenvårdsinsatser i 
första hand. Kostnaden per dygn för institutionsplaceringar var i genomsnitt 5 429 kronor 2020. Kostnaden per 
dygn var i genomsnitt 6 733 kronor 2021. Det är en ökning med 1 304 kronor per dygn eller 24 procent. När 
personer får beslut om den här typen av insats är alla andra möjligheter uttömda. 

 
Diagrammet nedan visar utvecklingen av placerade vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Antalet 
månadsplacerade har varit färre under året jämfört med förra året. I nuläget går det inte säkert att fastställa 
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varför förändringen mellan åren ser ut som den gör. En risk som lyfts fram är att personer som är utsatta för 
våld har mindre möjlighet att söka hjälp när generella restriktionerna gäller i samhället på grund av den 
pågående pandemin. Kostnaden för skyddat boende har minskat med 3,6 miljoner kronor mellan 2020 och 
2021. 

 

Nettokostnadsutveckling jan-dec 2019 jan-dec 2020 jan- dec 2021 

Nämnd och förvaltningsgemensamma 
kostnader, tkr 

21 870 4 874 4 208 

År 2020 flyttades socialförvaltningens stabsorganisation till vård- och omsorgsnämnden. Det är förklaringen till 
att nettokostnaderna minskar mellan åren. De kostnader som belastar socialnämnden avser arvoden till 
nämndrepresentanter, bidrag till föreningar, personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster och 
facklig tid. 

Nettokostnadsutveckling jan-dec 2019 jan-dec 2020 jan- dec 2021 

Ensamkommande barn och unga -1 160 6 009 922 

Antalet ensamkommande barn minskar. I december var 16 ärenden aktuella. Nettokostnaden för 2021 blev 0,9 
miljoner kronor. I december betalade Migrationsverket ut sammanlagt 1,6 miljoner kronor vilket förbättrade 
verksamhetens resultat. 
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Covid-19 

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr Utfall perioden 

Intäkter (minskade - /ökade +) +1 042 

Personalkostnader (minskade + /ökade -) -21 

Övriga kostnader (minskade + /ökade -) -123 

Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-) -898 

Intäkter och kostnader som redovisas i tabellen ovan är öronmärkta i redovisningen. Intäkterna om 1 miljon 
kronor avser statsbidragsintäkter för sjuklönekostnader. Boendestödsverksamheten har haft 
personalkostnader som är kopplade till covid-19. Övriga kostnader avser förbrukningsmaterial som används i 
verksamheterna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Generellt har verksamheterna ställt om i stället för att ställa in och verksamheten bedrivs på ett smittsäkert 
sätt. Anpassningen har till exempel inneburit att verksamheter riktade till vuxna med beroendeproblematik 
inte kunnat ta emot klienter i grupp. Klienter har i stället erbjudits samtal med behandlaren. 

Riktade statsbidrag 

Riktade statsbidrag (tkr) Bidrag Kostnad Netto Bidrag inräknat i budget 

Personliga ombud 1 214 2 281 1 067 1 208 

Uppdrag psykisk hälsa 2021 1 619 1 619 0 1 046 

Statsbidrag för insatser för barn och 
unga i utsatta områden 2021 

4 791 4 791 0 575 

NOA-medel - Statliga medel för 
avhopparverksamhet 

2 753 5 534 2 781 0 

Summa 10 377 14 225 3 848 2 829 

Personligt ombud stödjer personer med psykiska funktionsnedsättningar i kontakten med myndigheter. 
Målsättningen är att hjälpa personer att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets 
utbud av vård, stöd och service. Bidrag 1,2 miljoner kronor. 

Uppdrag psykisk hälsa finansieras genom riktade stimulansmedel med syfte att arbeta förebyggande för psykisk 
hälsa och mot suicid. Bidrag 1,6 miljoner kronor. 

Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med statsbidraget är att minska 
risken för barn och unga att dras in i, eller på andra sätt drabbas av, kriminalitet. Metoden som används är 
samverkan mellan olika aktörer såsom socialtjänst, polis och skola. Bidrag 4,8 miljoner kronor. 

Ersättning från Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom polisen, för verksamhetskostnader för avhoppare 
från kriminell bana. Socialtjänsten har återsökt ersättning för upparbetade kostnader från NOA. Ersättningen 
som betalats ut är kopplad till enskilda klienter. Det beviljade statsbidraget motsvarar inte de kostnader 
förvaltningen haft för arbetet med personer som vill lämna den kriminella banan. Bidrag 2,7 miljoner kronor. 

Särskilda tillskott under budgetåret 

Socialnämnden fick en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor från de centralt budgeterade medlen för 
bostadssociala ändamål. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och 
förskoleklasser i Vårby, Annersta och Skogås. Det finns för närvarande åtta familjerådgivare. Föräldrarådgivarna 
ska hjälpa och stödja föräldrar att hantera problem i ett tidigt skede för att undvika mer kostsamma insatser 
senare när barnen blir äldre. 

Socialnämnden fick 150 tusen kronor från Huddinge kommuns digitaliseringspott. De har använts till att köpa in 
en modul Medborgartjänst Orosanmälan. Kostnaden för modulen var 124 tusen kronor. Tjänsten planeras att 
tas i drift i februari 2022. Syftet med införandet är att spara arbetstid och förenkla för handläggarna. 
Information om känsliga uppgifter kommer hanteras på ett rättssäkert sätt. 
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Investeringsredovisning 

Nämndernas investeringar 

Investeringar, tkr  Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

Ombyggnad Klockarvägen 237 237 0 

Arbetsmiljö, Röntgenvägen 539 539 0 

IT utrustning till Skypemöten 186 186 0 

Digital mötesbokning 250 0 250 

Oförutsedda investeringar 288 0 288 

Summa 1 500 962 538 

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor. Investeringarna avser konferensrum på Klockarvägen som 
renoverats, takbelysning på Röntgenvägen som bytts ur för att förbättra arbetsmiljön och tre konferensrum på 
ungdomsenheten som har utrustats för att ha möten via Skype. 

Arbetet med att införa digitala mötesbokningar för kommuninvånare har skjutits till 2022. Nämnden kommer 
föreslå att föra över 250 tusen kronor till 2022. 

Lokaler 

Inga investeringspengar var avsatta för nya lokaler 2021 och nämnden har inte några investeringskostnader för 
nya lokaler.  

Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda december 2020 december 2021 Skillnad 

Antal anställda 371 384 13 

 
Antalet anställda har ökat med 13 personer. Detta beror till största delen av att Socialnämnden övertagit 
myndighetsutövning för socialpsykiatri, någon som tidigare tillhörde Vård- och omsorgsnämnden. Samt en 
utökning av två tjänster om arbetar med kommunens preventionssamordning. 

Sjukfrånvaron13, r1214, till och med november 2021 

 
Sett över en 18 månaders-period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,9 procentenheter och den korta 

 
13 Total sjukfrånvaro samt korttidsjukfrånvaro dag 1–14, och även uppdelat per kön, i ett diagram innehållande de senaste 18 
månaderna. 
14 r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 30 
november 2021. 
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sjukfrånvaron 1-14 dagar med 1 procentenhet. 

Under Covid-19-pandemin ökade både den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron mellan 1-14 dagar 
kraftigt. Mellan december 2020 och mars 2021 syns dock en tydligt nedåtgående trend av både den totala 
sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron på 1-14 dagar. Från och med april har sjukfrånvaron varit relativt 
stillastående, där den totala sjukfrånvaron är på nivåer strax över hur de såg ut innan Covid-19-pandemin. 

Förvaltningen ser att sjukskrivingar under 90 dagar minskat under året, medan det finns en mindre ökning i 
sjukskrivningar över 91 dagar, här är det dock fortsatt en låg sjukfrånvaro och ett fåtal rehabiliteringsärenden 
som samtliga hanteras och arbetas aktivt med. 

Både män och kvinnors totala sjukfrånvaro samt korta sjukfrånvaro minskar. Den totala sjukfrånvaron i 
november 2021 för kvinnor är dock 0,9 procentenheter högre än männens, medan männen har en 0,5 
procentenheters högre korttidsfrånvaro. 

 
Den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar följer sedan juni månad ungefär samma kurvor som de två tidigare åren. 

 
Den totala sjukfrånvaron per månad följer sedan maj månad samma kurvor som tidigare år. 

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper) 

Under 2021 har socialförvaltningen tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi som ska vara vägledande i 
arbetet med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avsluta personal. Strategin är 
utformad genom övergripande mål inom dessa områden. Målen ska uppnås genom olika aktiviteter som tas 
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fram och genomförs inom verksamheterna. Varje verksamhet fastställer själv vilka aktiviteter som är aktuella 
för att på längre sikt nå målsättningen. Implementering av strategin kommer att ske under 2022. 

Socialnämndens verksamheter har generellt upplevt ett bra rekryteringsunderlag under året. Inom 
myndighetsutövningen för barn och unga har det varit svårt att rekrytera erfaren personal vilket behövs till det 
komplexa arbete som bedrivs på enheten. Enheten har haft en hög personalomsättning som troligen beror 
delvis på detta och att det varit problematiskt att introducera nya medarbetare under pandemin och 
distansarbete. Verksamheten ser över hur introduktionen på enheten kan omarbetas. 

Verksamheterna har fortsatt samarbetet med vissa högskolor genom Huddinge kommuns traineeprogram för 
socionomer och har haft praktikanter och traineer inom flera verksamheter. 

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling) 

Socialnämndens verksamheter arbetar utifrån en utarbetad kompetensplan för olika yrkesgrupper, där 
utbildningssatsningar görs med fokus på att höja kvaliteten i kärnuppdraget. 

Utifrån denna har det bland annat genomförts utbildningar i motiverande samtal (MI) och juridikutbildningar 
för socialsekreterare. Beroende och socialpsykiatrisektionen har utbildats i beroendelära och medarbetare 
inom öppenvården barn och unga har gått utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Förvaltningens chefer har deltagit i kommunens chefsutbildningar, särskilt med fokus på de obligatoriska 
utbildningarna i arbetsmiljö och rehabilitering. 

Effektivitetsanalys 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att underlag till effektivitetsanalyser behöver tas fram på annat sätt 
än att enbart förlita sig på data i Kolada. Effektivitetsanalyserna behöver också beakta olika perspektiv och utgå 
ifrån en helhetssyn. Riskerna är annars att analyserna: 

• Blir alltför generella för att kunna säga något om de bakomliggande orsakerna 
• Blir alltför smala och att helhetsbilden går förlorad. Lyckade effektiviseringsåtgärder inom ett 

verksamhets- eller ansvarsområde kan exempelvis generera ökade kostnader/ökat tryck hos en annan 
• Inte leder fram till en förändring 

Socialförvaltningen skapade under 2021 ett uppdrag för att utveckla arbetet med förvaltningens 
effektivitetsanalyser utifrån att identifiering av områden med behov av analys bör tas fram enligt fastställda 
principer. Under 2021 togs en projektplan fram med målsättningen att skapa en övergripande modell för 
identifiering av områden som är lämpliga för effektivitetsanalyser, ta fram förslag av område för analys i 
socialnämnden, samt genomföra analysen under året. Arbetet kommer att pågå under 2022. 

Plan för intern kontroll 
Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. 
Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att 
på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att 
oönskade händelser inträffar. 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för 
intern kontroll, HKF 9410. De skall ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och 
verksamhetsberättelse. 

Socialförvaltningens arbete med internkontroll säkras genom systematiskt kvalitetsarbete samt arbetet med 
budget och de politiska målen. 
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Nämndens planerade åtgärder har genomförts och systematiska kontroller följts upp enligt plan. 

Arbetet med att följa upp verksamheternas kvalitet utifrån sina kärnprocesser sker löpande på alla nivåer i 
organisationen och resultaten summeras i kvalitetsberättelser för 2021. 

Socialnämnden har under året haft en risk kopplad till målstyrningen som har påverkan på nämndens arbete. 
Åtgärder har vidtagits vilket minimerat risken som även var starkt kopplat till sårbarheten utifrån 
personalbortfall under covid-19-pandemin. 

Den systematiska kontroll som nämnden haft som handlat om att bevaka nivån för nämndens verksamheter 
rörande prestationsnivå i medarbetarenkäten har fallit väl ut. Nämnden uppnår ett värde över 70 och har i och 
med det fortsatt goda förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Verksamheten har utvecklat det kommunövergripande preventionsuppdraget och därigenom åtgärdat den 
synpunkt som nämnden fick i tidigare genomförd revision rörande övergripande mål och handlingsplan för 
arbetet inom våld i nära relation. En förankringsprocess har bedrivits över förvaltningarna och i samverkan med 
politiken för att tydliggöra uppdrag, ansvar och roll. 

Riskreducerande åtgärder 
Mål / process Risk Riskåtgärd 

Barn och vuxna beviljas 
insatser som leder till en 
varaktig positiv 
förändring. 

Brukare med beviljat boendestöd 
får inte insatser utifrån sina 
behov då verksamhetens 
arbetssätt och resurser ej är 
förenliga med volymerna. 

Verksamheten behöver utveckla sina arbetssätt för att effektivisera 
mötet med brukaren med bibehållen kvalitet. I förhållande till att 
volymerna ökar kan resurser behöva ses över längre fram. 
 
Status 

 Klart 
Kommentar 
Arbetet med åtgärderna kopplade till arbetssätt har genomförts enligt 
plan. Detta innebär bland annat att verksamheten har sett över och 
gjort förändringar i gruppindelningar för att effektivisera och samtidigt 
minska sårbarheten i händelse av frånvaro. Arbetet har påverkats till 
följd av verksamhetens anpassningar till pandemin. Risken kan i 
nuläget hanteras men utvecklingen av volymökningar behöver fortsatt 
bevakas. 
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Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan 
extern granskning 
Åtgärdslista 

Revision/Granskning Bakgrund Riskåtgärd 

Granskning av 
kommunens arbete med 
våld i nära relationer 
 
Diarienummer 
SN 2019/1703 

Huddinge kommun har uppdragit KPMG AB 
att genomföra en granskning av 
kommunens arbete med våld i nära 
relationer.  
Syftet med granskningen har varit att 
översiktligt bedöma om kommunens arbete 
med våld i nära relationer sker på ett 
ändamålsenligt sätt. Vidare har 
granskningen syftat till att bedöma huruvida 
hanteringen av orosanmälningar som 
inkommer till socialtjänsten är 
ändamålsenlig. Uppdraget har varit en del 
av granskningarna 2019. 
 
Berörda enheter inom socialnämnden har 
de senaste åren arbetat med åtgärder direkt 
kopplade till arbetet med våld i nära 
relationer.  
Utöver detta påvisar granskningen ett 
behov av att ta fram övergripande mål och 
handlingsplan för arbetet med våldsutsatta 
och barn som bevittnat våld.  
Detta bör ske inom ramen för det 
kommunövergripande preventionsarbetet. 

Övergripande mål och handlingsplan för att motverka våld i 
nära relationer tas fram inom ramen för den 
kommunövergripande preventionssamordningen i samband 
med att ansvaret för det kommunövergripande 
preventionsarbetet övergår till individ- och 
familjeomsorgen från och med januari 2021.Arbetet med 
åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade 
utredningstiderna följs är ett prioriterat område i 
verksamhetens arbetsplan. Effekterna av arbetet med våld i 
nära relationer följs som en ny indikator i årets 
verksamhetsplan. 
 
Status 

 Klart 
Kommentar 
I nämndens nya uppdrag att ansvara för kommunens 
preventionsarbete inom bland annat våld i nära relation 
(VINR) har fokus legat på att ta fram en struktur för ett 
långsiktigt hållbart arbete. 
Övergripande mål och handlingsplan är framtagen och 
beslutad av styrgrupp och förankrad i det politiska rådet. 

Systematiska kontroller 
Mål / process Systematisk kontroll Status och kommentar 

2.3. HR/ Personal Prestationsnivå (Mål: Huddinge kommun är en 
attraktiv arbetsgivare) 
 
Varför görs kontrollen? 
Prestationsnivå är den nivå på resultat i 
medarbetarenkät som sammantaget visar hur 
väl organisationen skapar förutsättningar för att 
attrahera och behålla professionella 
medarbetare då det anger nivån där 
organisation och medarbetare mår och 
presterar bra.  
 
Målvärdet är ett validerat riktvärde att alltid 
ligga över 70. 
 
Nämndens verksamheter har de senaste åren 
legat över målvärdet varför förvaltningen 
kommer att bevaka trenden över tid i form av en 
systematisk kontroll för att säkra att det goda 
resultatet bevaras. 

Socialnämnden uppnår en prestationsnivå för året på 
73,8. 
Det innebär att nämndens verksamheter befinner sig i 
zonen för förändringskraft. Att verksamheterna inom 
socialnämnden befinner sig på ett värde över 70 
indikerar att det finns bra förutsättningar för 
verksamheten att uppnå goda resultat med hög kvalitet. 
Det finns ett starkt engagemang och hög motivation, 
trots att prestationsnivån är något lägre än vid senaste 
mätningen (75,3). 
Nämndens verksamheter uppnår fortsatt 
förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Detta trots flertalet organisationsförändringar, 
besparingsåtgärder och pandemins effekter på 
verksamheten. 

Plan för uppföljning och insyn 
Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat 
med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens 
egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av 
kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar. 

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av 
respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. 
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Uppföljning 
Uppföljningen av utförare som ingår i valfrihetssystemet har två övergripande syften; dels att kontrollera att 
verksamheten utförs i enlighet med avtal och uppdragsbeskrivningar, dels för att utgöra ett underlag i 
kommunens förbättringsarbete med att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster. 

Följande verksamhetsområde ingick 2021 i Huddinge kommuns valfrihetssystem inom individ och 
familjeomsorg. 

• Familjerådgivning 

Under 2021 har olika typer av uppföljning genomförts: 

• Avtalsuppföljning - systematisk kontroll att verksamheterna följer avtal/uppdragsbeskrivningar och 
håller god kvalitet. Avtalsuppföljningen genomförs årligen och har genomförts med hjälp av 
webbenkäter. 

• Fördjupad uppföljning – fördjupad kontroll genomförs på förekommen anledning till exempel vid 
inkomna klagomål, mönster av brister inom en bransch samt vid brister identifierade vid 
avtalsuppföljning. Fördjupad uppföljning initieras även då nya utförare har startat upp i kommunen. 
Den fördjupade uppföljningen genomförs genom besök i verksamheten och granskning av dokument. 

• Kvalitetsuppföljning - Årligt väljs ett kvalitetstema ut och följs upp. Syftet är att utreda orsakerna och 
ge kunskap till verksamheterna för att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten. 

Familjerådgivning 
Kundvalet familjerådgivning omfattar 13 utförare, varav två nya utförare tillkommit under året. Ett avtal, 
tecknat 2020, kommer att sägas upp då utföraren inte haft några kunder från Huddinge under ett år. 

Totalt har 10 utförare följts upp under året. Två utförare har inte följts upp då de inte haft några kunder från 
Huddinge kommun, samt en utförare har inte följts upp då man nyligen startat sin verksamhet i Huddinge. 

Resultat av uppföljning 
Sex utförare uppfyller kraven, medan fyra utförare behöver vidta åtgärder gällande bland annat riskanalyser, 
processer och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). En av dessa utförare 
behöver vidta ett flertal åtgärder för att uppfylla kraven. Åtgärdsplaner har delgetts berörda utförare med krav 
på att de inkommer med åtgärder inom angivna tidplaner. 

Under pandemin har flera utförare haft digitala möten med kunder. 

Avvikelser gällande egenkontroller återfinns hos flera utförare. Avtalsuppföljningen 2022 kommer därför att 
fokusera på hur utförarna själva följer upp och utvärderar sin egen verksamhet och hur man kontrollerar att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Konkurrensprövningsplan 
Socialnämnden har under 2021 konkurrensprövat om Solhagavägen och Falken, två boenden inom 
socialpsykiatrin, kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi. 
 
Analysen av konkurrensprövningen visade att den verksamhet som bedrivs idag är både ändamålsenlig och 
rationell till en relativt låg kostnad. Alternativet att upphandla driften skulle innebära sämre förutsättningar för 
helhetslösningar för den enskilde. För målgruppen inom socialpsykiatri är det en fördel att myndighetsutövning 
och utförandet av insatser finns i samma organisation. Det ökar flexibiliteten både vad gäller insatserna men 
innebär också att behov av nya beslut kan tillgodoses snabbare. 
 
Förvaltningen föreslog att inte konkurrensutsätta boendena. Socialnämnden fattade i oktober 2021 beslut 
enligt förvaltningens förslag. 
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Verksamhetsstatistik 
Barn och unga 0–20 år 2021 2020 2019 

Antal barn och unga som fått 
en intern öppenvårdsinsats 

500 575 586 

Antal barn och unga som fått 
en extern öppenvårdsinsats 

65 71 97 

Antal barn och unga som varit 
placerade på institution 

50 64 65 

Antal barn och unga som varit 
placerade i jourhem 

134 82 86 

Antal barn och unga som varit 
placerade i familjehem 

80 77 97 

Antal ensamkommande barn 
och unga med placering i 
familjehem, jourhem eller på 
institution 

30 46 60 

Minskningen av antal barn och unga som fått en intern eller extern öppenvårdsinsats eller de barn eller unga 
som placeras på institution kan ha flera förklaringar. Covid-19 kan ha påverkat såtillvida att färre har sökt sig till 
individ- och familjeomsorgen under året. Individ- och familjeomsorgen har också arbetat för att styra över 
klienter till icke biståndsbedömda insatser. Vidare arbetar individ- och familjeomsorgen med att försöka 
undvika institutionsplaceringar och i stället erbjuda stödboende, i vissa fall även i kombination med öppenvård, 
samt att kunna erbjuda fler insatser internt inom öppenvården för att på så vis minska behovet av externa 
placeringar. 

Den stora ökningen av antalet barn och unga som varit placerade i jourhem beror till största delen på att det i 
hög utsträckning placerats syskonskaror. Det vill säga, flera barn per familj har placerats, medan det tidigare år 
bara handlat om ett barn. Varför denna utveckling har skett under 2021 är för närvarande okänd. 

Enheten mot våld i nära 
relationer 2021 2020 2019 

Antal våldsutsatta vuxna med 
öppenvårdsinsats 

61 66 42 

Antal vuxna våldsutövare med 
öppenvårdsinsats 

7 14 9 

Antal vuxna placerade i 
skyddat boende 

49 56 61 

Antal barn och unga placerade 
med sin vårdnadshavare i 
skyddat boende 

84 74 60 

På enheten mot våld i nära relationer har man under de senaste åren arbetat mycket med att arbeta fram 
tydliga rutiner på arbetsplatsen, för att säkerställa att de som placeras verkligen har ett behov av skyddat 
boende som inte kan lösas på annat sätt. Arbetet har lett till en minskning av antalet placerade. Pandemin tros 
även ha en påverkan utifrån att färre sökt sig till enheten, vilket är något som måste tas i beaktande framöver. 

Beroende 2021 2020 2019 

Antal vuxna som fått en intern 
öppenvårdsinsats 

200 200 222 

Antal vuxna som fått en extern 
öppenvårdsinsats 

13 7 7 

Antal vuxna som varit 
placerade på internt 
stödboende 

71 76 81 

Antal vuxna som varit 
placerade på externt 
stödboende 

62 51 69 

Antal vuxna som varit 
placerade på hem för vård och 
boende (HVB) 

57 53 60 

För beroende är statistiken relativt oförändrad. Ökningen av externa placeringar beror på att fler bott kvar 
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längre på de interna stödboendena. Då färre skrivits ut från de interna stödboendena har detta inneburit att 
man behövt placera externt.  

Socialpsykiatrin 2021 2020 2019 

Antal vuxna med boendestöd 308 320 301 

Antal vuxna med särskilt 
boende egen regi 

20 20 17 

Antal vuxna med särskilt 
boende externt 

50 48 44 

Antal vuxna med daglig 
sysselsättning 

78 98 98 

Pandemin har i synnerhet påverkat den dagliga sysselsättningen då färre vill delta.  

Källförteckning 
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet 

Nämndmål Indikatorer Källa 

Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90 Heroma 

Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv Budgethållning (%) Agresso 

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet 
Nämndmål Indikatorer Källa 

Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett 
tidigt skede vilket leder till självständighet 

Föräldrar som deltagit i föräldrastödsinsats och 
som anser att de har fått stöd och vägledning i 
sin föräldraroll, andel (%) 

Egen mätning 

Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en 
varaktig positiv förändring 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Kolada - U33461 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år 
efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 

Kolada - U33400 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

Kolada - U35409 

Barn och vuxna upplever en förbättrad situation 
efter beviljat stöd från socialtjänsten 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
- förbättrad situation, andel (%) 

Kolada - U33581 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) 

Kolada - U33595 

Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad 
situation, andel (%) 

Kolada - U35544 

Brukarbedömning våld i nära relationer – 
förbättrad situation, andel (%) 

Egen undersökning 

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet 
Nämndmål Indikatorer Källa 

Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor Fordon med förnyelsebara drivmedel i 
fordonsflottan (%) 

Fordonscontroller 
kommunstyrelseförvaltningen 
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