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VERKSAMHETSOMRÅDE

INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stödinsatser riktade till barn, unga och 
föräldrar samt till personer med missbruksproblem. Individ- och familjeomsorgen 

arbetar också med ekonomiskt bistånd och ärenden inom familjerätt.

VERKSAMHET

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är indelad i tre enheter; 
barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd.

Barn och unga

Under 2016 har antalet dygn som barn och unga varit placerade ökat 
jämfört med 2015, såväl när det gäller placering på institu-
tion som placering i familjehem. Att institutionsdygnen 
ökat beror till största delen på ett antal få enskilda 
ärenden. Familjehemsdygnen har ökat till följd av 
att skyddsbehovet hos barn har ökat. 
 Utöver ökningen av antalet dygn är det många 
ärenden som upplevts som mer komplexa 
än tidigare. En förklaring till detta kan vara 
att stödet från övriga aktörer, exempel-
vis barnpsykiatrin, har minskat. Detta 
faktum har inneburit att kraven på hand-
läggarna ökat och att de verkställande 
enheterna fått ta ett större ansvar.

Missbruk

Under 2016 har antalet ärenden varit 
ungefär lika stort som 2015, det vill 
säga runt 40. Antalet dygn som vuxna 
varit placerade på institution har minskat 
under året. Orsaken är en tät samverkan inom verksamhetens olika 
delar i syfte att hitta andra lösningar än institutionsplaceringar, till 
exempel familjehemsvård eller socialt boende. Det har dock gett 
effekten att antalet dygn i familjehem, socialt boende och övrig vuxen-
vård ökat jämfört med 2015.

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Den genomsnittliga bidragstiden har kunnat minskas liksom netto-
kostnaden per ekonomiskt biståndshushåll. Det har skett en ökning 
av antalet hushåll där huvudpersonen är i åldern 18–25 år. Den 
största gruppen av sökande uppger arbetslöshet/ingen inkomst som 
skäl. Relativt få av de nyanlända som gått ur etableringen under 2016 

söker ekonomiskt bistånd. Förklaringen till detta är att många 
nyanlända som kom 2014 hade en god utbildning.

FRAMTID

Under det kommande året behöver arbetsmetoder för att 
främja sysselsättning för personer som får ekonomiskt 

bistånd utvecklas. Prognoser visar på en förväntad 
ökning av antalet ärenden där människor är i behov 

av ekonomiskt bistånd på grund av att de inte 
har någon inkomst. Ökningen beror delvis på att 
många nyanlända kommer gå ur etableringen 
2017 och då är i behov av en sysselsättning för 
att inte bli beroende av ekonomiskt bistånd.  
 Ett påbörjat arbete med översyn och orga-

nisationsförändring inom verksamhetsområdet 
kommer att fortsätta under året i syfte att bättre möta 
framtidens behov. Arbetet med barns behov av skydd 

fortsätter under 2017, bland annat genom utbildnings-
satsningar för barnhandläggarna i ny arbetsmetod och 

genom att barn- och ungdomsenheten ska hantera handläggningen 
kring ensamkommande barn under 2017.
 Stödet från regeringen i form av stimulansmedel för ökad beman-
ning riktad mot barn och unga för 2017 förväntas bli cirka 600 tkr.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
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MÅLSÄTTNING

Individ- och familjeomsorgen ska präglas av en hög servicenivå 
gentemot sökanden med ett fokus på den enskildes självbe-
stämmande och individuella behov. Den som bor och/eller vis-
tas i kommunen ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat 
och självständigt liv. Verksamheten ska inriktas mot förebyg-
gande insatser. Särskilt engagemang ska ägnas åt behov som 
rör barn och unga. I verksamhetens målsättning ingår även att 
utveckla arbetet med våld i nära relationer.

MÅLUPPFYLLELSE

Att verksamheten ska präglas av en hög servicenivå gentemot 
sökanden och ha ett fokus på den enskildes självbestäm-
manderätt samt individuella behov kan anses som i hög grad 
uppfyllt. Bland annat genom att handläggarna som regel är 
anträffbara hela dagen på telefon. 
 Målsättningen att verksamheten ska inriktas mot förebyggan-
de insatser kan också anses som i hög grad uppfyllt. Familje-
centralen har arbetat med att möjliggöra fler besök från flyk-
tingfamiljer. På Möteshuset har det arbetats med förebyggande 
insatser för föräldrar och för att stötta personer med tidigare 
missbruksproblematik. Under året har barnavårdshandläggare 
och familjebehandlare utbildats i arbetsmetoder kopplade till 
barns behov av skydd. 
 Att utveckla arbetet kring våld i nära relationer kan anses 
som delvis uppfyllt. Viss kompetensutveckling av personal har 
skett och inom individ- och familjeomsorgen finns rutiner för hur 
arbetet ska ske. Dessutom har ett kommunövergripande arbete 
kring våld i nära relationer initierats.

KVALITETSGARANTIER

Tillgänglighet: Vid kontakt med myndighetsfunk-
tionen ska man under kontorets hela öppettid ha 
möjlighet att få prata med handläggare om sitt ärende. 
Målet uppfyllt.

Biståndsbeslut: Under förutsättning att allt underlag 
kommit in, ska sökanden av ekonomiskt bistånd 
meddelas beslut inom fem arbetsdagar efter inlämnad 
ansökan. Målet uppfyllt.

Besökstid: Sökanden av bistånd ska erbjudas en 
tid för besök inom nio arbetsdagar från det att man 
först kontaktade myndighetsfunktionen. Målet delvis 
uppfyllt.

Beslutsmeddelande: Sökanden av övrigt bistånd 
exempelvis kontaktperson och familjehem ska under 
förutsättning att allt underlag kommit in meddelas 
beslut inom två månader efter inlämnad ansökan.  
Målet delvis uppfyllt.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Totalt har nettokostnaden för individ- och 
familjeomsorg ökat med 2,6 procent 2016 och 
uppgår till 34 270 tkr.

BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Verksamheten redovisar 2016 ett underskott i 
förhållande till budget med -5 244 tkr. En av de 
största budgetavvikelserna uppvisar ekonomiskt 
bistånd med -2 581 tkr.

PLACERINGSDYGN
Under 2016 har antalet dygn som barn och 
unga varit placerade ökat jämfört med 2015, 
såväl när det gäller placering på institution 
som placering i familjehem.

EKONOMISKT BISTÅND
Antal bidragsmånader fördelat på antal 
hushåll som fått ekonomiskt bistånd 
under året är 5,5.

EKONOMISKT BISTÅND
Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd 
har ökat med 6,3 procent och uppgick 2016 
till 8 087 tkr.

PLACERINGAR VUXNA
Nettokostnad för placering av vuxna har 
minskat med 17 procent och uppgick till 
2 817 tkr under 2016, vilket beror på färre 
institutionsplaceringar.

-5 244

 -4 978

-4 571

2016

2015

2014
7986-34 270 

-33 409

-31 777

2016

2015

2014

6,3% 17%

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG




