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Justerandes sign. 

Bos§ 158 Dnr KS 0065/2016 

Utvärdering av kommunens behov av att söka de särskilt 
riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala 
barn- och ungdomsvården 

Ärendebeskrivning 
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick i februari 2016 
överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänsten. Denna överenskommelse är en fotisättning på likartade 
överenskommelser som ingåtts mellan staten och SKL under åren 2008-2015. Ett 
av områdena för regionalt utvecklingsarbete 2016 är stöd till den sociala barn- och 
ungdomsvården. 

Kommunfullmäktige beslutade, i samband med antagande av budget 2016 och plan 
2017-2018, vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 uppdra åt socialchefen 
utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att 
stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016. 

SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med utvärdering daterad den 
21 november 2016. Utvärderingens sammanfattande slutsats är att de särskilt 
riktade statsbidragen stärkt den lokala kompetensutvecklingen inom den 
kommunala barn- och ugndomsvården. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föredrar ärendet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna utvärderingen. 

Utdragsbestyrkande 
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Unde1tecknad har av k01mnunstyrelsen ( Ks 255§/2015) fått i uppdrag att utvärdera 
konununens behov av att söka de särskilt riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den 
social barn och ungdomsvården. 

Bakgrund 
År 2011 tecknade staten och Sveriges konununer och Landsting (SKL) den första 
överenskommelsen om "Stöd till en evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område". Det 
regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn och ungdomsvården kom igång under 
senhösten 2011. Målsättningen var att initiera ett mer långsiktigt förbättringsarbete inom 
området och att statliga medel skulle utgå åren 2011-2013. Det nationella stödet har sedan 
förlängts i och med att överenskommelser teck.nads även för åren 2014 - 2016. 
Inledningsvis var arbetet riktat på barn och unga placerade i familjehem eller HVB-hem där 
målsättningen var att skapa en trygg och säker vård. På regeringens initiativ kom 
utvecklingsarbetet från och med 2013 att utvidgas och omfatta hela den sociala - barn och 
ungdomsvården. Förutsättningarna för utvecklingsarbetet 2015 kom hösten 2014 att ändras 
radikalt genom att det i budgetpropositionen tydliggjordes att en minskning av 
utvecklingsmedlen skulle ko1mna. Samtliga län, bortsett från Gotland, valde att prioritera 
BoU satsningen. 
ÅJ.· 2016 är det sista året för överenskonunelse om " Stöd till en evidensbaserad praktik för 
god kvalitet inom socialtjänsten". Årets överensko1mnelse syftar till att säkerställa 
långsiktigheten vad gäller såväl samverkans - och stödstrukturer i sig, som stödstrukturens 
samverkan med Socialstyrelsen och andra centrala aktörer efter överenskommelsens avslut. 
Inom ramen för årets överenskonunelse ska därför SKL, Socialstyrelsen och den regionala 
samverkan - och stödstruktureran i samverkan med andra centrala aktörer ta fram en plan för 
hur arbetet ska fott sätta 2017 och framåt. Nationell samverkan för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten (NSK-S) är en gruppering med representanter för kommuner och nationella 
myndigheter. I gruppen ingår socialchefer från alla län, representanter för konununalförbund, 
läns - och regionförbund och kommundirektörer. Socialcheflngmar Ångman, Degerfors, 
representerar Örebro län. 
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar konununema at 
tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst och att under 2017 - 2018 utreda vidare och förankra 
i kommuner och landsting framtida finansiering av en nationell stödnmktion. 

För att stärka den lokala kompensutvecklingen inom den kommunal barn och ungdomsvården 
har Regeringen under 2013 - 2016 gjo1t en särskild satsning och totalt fördelat 57 miljoner/år 



2013 - 2015. Under 2016, som är det sista året i kompetenssatsningen, har 24 miljoner 
fördelats. 
Under perioden 2016 - 2019 gör regeringen en stimulanssatsning riktat till kommunerna för 
att stärka bemanningen inom elen sociala barn - och ungdomsvården. Den satsningen avser 
socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet och medlen ska användas för rekrytering åv 
personal. Regeringen skriver att kompetensutveckling är viktig för att förbättra situationen för 
socialtjänsten som under längre tid haft svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal. 
Socialstyrelsen, som haft i uppdrag att utforma satsningen, har angett att medel får användas 
till att anställa socialsekreterare, till att inrätta särskilda tjänster för erfarna handläggare, för 
att rekrytera arbetsledare eller administrativ personal i syfte att frigöra tid för såväl 
handläggare som arbetsledarna i arbetet med mynclighetsutövning. Under år 2017 - 2019 får 
medlen inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska då 
vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten. 

Aktuell situation 
De särskjlt riktade statsbidrag för kompetenshöjning under åren 2013- 2016 har samtliga år 
sökts av Ljusnarsbergs kommun. Det första året sökte och beviljades kommunen 102,6 tkr, 
resterande år 50 tk/ år. Vid redovisning av 2015 års medel blev kommunen 
återbetalningsskyldig för ca 50 %. 
Ansökan för 2016 har gjorts (50 tkr), dessa medel har bland a1U1at finansierat 
kompetenssatsning inom BBiC för handläggare, föreläsning av forskare inriktad mot barns 
utveckling, utbildning inom våld i nära relationer samt deltagande på socionomdagarna. År 
2016 är det sista året som dessa medel finns att söka. 

Som nämnt har regeringen beslutat om stimulanssatsning under perioden 2016 - 2019 för att 
stärka bemaru1ingen inom den sociala barn - och ungdomsvården. Beslutet presenterades för 
kommunerna i slutet av juni 2016. Medel söks år för år och Ljusnarsbergs kommuns 
tilldelning för 2016 uppgår till 755 tkr. Vid kontakt med Socialstyrelsen framkommer att 
kommunerna inte bör räkna med någon höjning av den summan för kommande år. 

Sammanfattning: 
Under åren 2013- 2016 har Regeringen, via Socialstyrelsen, inom särskilt riktade bidrag stärkt 
elen lokala kompetensutvecklingen inom den kommunala barn och ungdomsvården. 
Ljusnarsbergs kommun har sökt dessa medel samtliga år och undertecknad bedömer att de 
funnits behov av att söka dessa särskilt riktade medel såväl i år som föregående år. 
Möjligheterna att söka dessa medel avlustas i och med år 2016. 

Beträffande satsningen 2016 - 2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn och 
tmgdorusvården bedömer undertecknad att det firu1s behov av att Ljusnarsbergs kommun, likt 
innevarande år, söker dessa medel för att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie 
verksamheten inom socialtjänsten. 
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