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Det bor 94 828 invånare i kommunen, 31 december. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens årsbudget på  
närmare 647 miljoner kronor utgör cirka 13 procent  
av kommunens totala budget. 

1 september är antalet årsarbetare i förvaltningen  
629, varav 475 kvinnor och 146 män.



 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020 1

KVALITETS- OCH
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN



2 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020

2020 är ett år som inneburit omfattande förändringar på många sätt. 
Dels med tanke på pandemin som ställt stora krav på alla verksamheter, 
dels att vår förvaltning parallellt med det, har arbetat intensivt med det 
stora omställningsarbetet med besparingar på 54 miljoner kronor som 
nämnden beslutade om i december 2019. 

Vi har fått tänka om, tänka nytt och utöver den planerade digitaliserings- 
processen i förvaltningen även ställa om många möten och utbildningar 
till digital miljö. Alla medarbetare som haft möjlighet har även kunnat 
jobbat hemifrån. Arbetet med omställningsprocessen har drivits vidare 
så att förvaltningen redan under det här första omställningsåret visar 
ett blygsamt plusresultat. En del av det förbättrade resultatet går att 
härleda till konsekvenser av både omställningsprocessen och pandemin. 
Det finns fortfarande delar av vår verksamhet som redovisar underskott, 
bland annat kostnaderna för externa placeringar. Det har pågått ett  
hårt arbete för att minska underskottet som nu är betydligt lägre än 
utfallet för 2019. 

Naturligtvis har våra verksamheter påverkats, men förhoppningsvis 
utan att det stöd och den service som våra klienter och brukare har  
rätt till har påverkats i allt för stor utsträckning.

Jag hoppas att du som läsare får en god bild av det arbete som gjorts 
och de framgångar och utmaningar vi har haft under 2020.

Monica Persson, socialdirektör

FÖRORD 
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INLEDNING 1

Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde omfattar många olika och vitt skilda verksamheter. För  
att ge medborgarna och politikerna i Karlstads kommun en helhetsbild av verksamheten tar förvaltningen varje 
år fram en kvalitets- och verksamhetsuppföljning. 

Kvalitets- och verksamhetsuppföljningen ska ge en samlad bild av nämndens verksamhet och vara en del av 
den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen som sker inom nämndens ansvarsområden. För förvaltningen 
utgör den ett bra underlag vid analys av verksamheten, dess kvalitet och den är en utgångspunkt för fördjupade 
frågeställningar och diskussioner.

Vad det gäller den statistik som samlats här kan det skilja mellan årtalen beroende på om det är officiell 
statistik, som ofta publiceras sent året efter, eller från verksamheten, som vi tar ut ur våra egna system. I den  
mån det går presenteras officiell statistik, för att göra underlaget så jämförbart som möjligt med övriga kommuner. 
Men för att kunna presentera en mer aktuell bild av nuläget i vår förvaltning använder vi även statistik från vårt 
eget verksamhetssystem, just med tanke på att officiell statistik som regel publiceras med ett års fördröjning. 
Men egen statistik är inte alltid helt samstämmig med officiell statistik, därför är det inte alltid möjligt att 
jämföra officiell statistik med den egna. 
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Socialtjänsten är en viktig del av samhällets välfärdssystem. Socialtjänstlagen är en ramlag som kräver tolkning  
och bygger på att målen bryts ner lokalt. I portalparagrafen, som citeras nedan, anges de övergripande målen  
och de grundläggande värderingarna för verksamheten. 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
• ekonomiska och sociala trygghet,
• jämlikhet i levnadsvillkor, 
• aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.” 

1 kap. 1 § Socialtjänstlagen

I lagen betonas människornas egen förmåga att ta ansvar för sina liv och socialtjänstens uppgift att medverka  
i samhällsplaneringen. Verksamheten ska syfta till att öka individens möjligheter att ta del av samhällets 
gemenskap och förebygga uppkomsten av ohälsa, och på så sätt minska personens behov av stöd och hjälp.  
En grundläggande utgångspunkt i socialtjänstlagen är frivillighet. Vård utan samtycke, tvångsvård, regleras  
i särskild lagstiftning som lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU.

”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas... Med barn avses varje människa under 18 år.” 
1 kap. 2 § Socialtjänstlagen

 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag och en del i redan befintlig lagstiftning. När åtgärder rör barn 
ska barnets bästa sättas i främsta rummet. Barnets situation ska uppmärksammas när en ansökan om bistånd 
eller annan insats handläggs inom socialtjänsten. Barnkonventionen har nu samma status som andra svenska 
lagar, som till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken och kan ensamt åberopas i  
svenska domstolar, vilket inte varit möjligt tidigare.

”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.”
Barnkonventionen, artikel 3

”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.”
Barnkonventionen, artikel 12

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen, som är en statlig myndighet under Socialdepartementet, har ett ansvarsområde som omfattar 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Riksdag och regering bestämmer 
inriktningen på Socialstyrelsens arbete. Det sker genom ett årligt regleringsbrev. Socialstyrelsen arbetar för  
en god hälsa, vård och omsorg genom att bland annat styra med regler och statsbidrag, utarbeta föreskrifter, 
allmänna råd och nationella riktlinjer samt genomföra uppföljningar, utvärderingar och Öppna jämförelser.
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2.1 NATIONELL PÅVERKAN 
Här presenteras ett urval av den lagstiftning och de strategier som är aktuella och har bäring på vår verksamhet.

2.1.1 Överenskommelser och strategier

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regeringen har tagit fram en långsiktig strategi och ett handlingsprogram för arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. Strategin utgör grunden för ett mer målinriktat och samordnat arbete med betoning på våldsföre- 
byggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet. Hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål utgör en del i arbetet. Målsättningen är ett utvecklat och verknings-
fullt förebyggande arbete, stärkt stöd och skydd för framförallt barn och kvinnor, effektivare brottsbekämpning 
och kunskaps- och metodspridning. Satsningen består av uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd 
till lokalt arbete och förebyggande verksamhet. Strategin är tioårig och gäller till 2026.

Överenskommelse om förstärkt arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen har skrivit en överenskommelse om förstärkt arbete  
för jämställdhet och kvinnofrid under 2018 till 2020. Satsningen omfattar 20 miljoner kronor per år, varav  
15 miljoner går till kvinnofrid. 

Målen med överenskommelsen är att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och regioner 
och att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner utifrån den nationella strategin för  
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Riksdagen har beslutat att införa mål och en inriktning för funktionshinderpolitiken. Det tar avstamp från  
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de globala hållbarhetsmålen Agenda 
2030. Enligt det ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i sam- 
hället och ta del av mänskliga rättigheter. Genomförandet är inriktat mot områdena: principen om universell 
utformning, befintliga brister i tillgänglighet, individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 
samt att förebygga och motverka diskriminering. Prioriterade åtgärder för att nå målet finns bland annat inom 
samhällsplanering, transport, utbildning och arbetsmarknad. 

Överenskommelse om psykisk hälsa 2020

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skrivit en överenskommelse för att stärka arbetet 
med psykisk hälsa. Överenskommelsen har sin utgångspunkt i regeringens strategi för psykisk hälsa 2016–2020. 
Strategin har fem huvudområden; förebyggande och främjande insatser, tidiga tillgängliga insatser, utsatta 
grupper, delaktighet och rättigheter samt ledarskap och organisering. De utgör också inriktning för överens-
kommelsen och prioritering för hur de statliga medlen som är avsatta för arbetet ska användas. Syftet med 
överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande  
från berörda aktörer. Målet är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god 
kvalitet när det gäller såväl förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.
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Strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd för att främja barns hälsa och 
utveckling. Strategin belyser vikten av stöd i olika former till föräldrar under barnets hela uppväxt, oberoende  
av bakgrund och situation. Den vänder sig även till fler än barnets rättsliga föräldrar, såsom bonusföräldrar och 
närstående vuxna.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får i uppdrag att under åren 2018–2021 stödja genom- 
förandet av strategin. Myndigheten ska också analysera vad kommunerna behöver för stöd, förutsättningar för 
samverkan och ta fram goda exempel. 

Arbete med att förebygga suicid

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med att förebygga suicid. Under före- 
gående år hade myndigheten bland annat i uppdrag att utveckla samordningen av det nationella arbetet inom 
området psykisk ohälsa. Myndigheten ska också stödja kunskapsutvecklingen och fördela pengar till ideella 
organisationer för att motverka psykisk ohälsa. Satsningarna är tänkta att vara långsiktiga och återkommande. 
Under 2020 fortsätter Folkhälsomyndigheten, tillsammans med övriga berörda aktörer, att utveckla insatserna 
för att främja psykisk hälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet. Arbetet utgår från att stärka samordning  
och samverkan, stödja kunskapsutveckling och utveckla uppföljningen. 

Strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samlade strategi för arbetet mot 
alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT, för åren 2016–2020. Målet med arbetet är ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

2.1.2 Ny lagstiftning

Barnkonventionen blir svensk lag 

Den 1 januari 2020 infördes barnkonventionen i svensk lag vilket innebär att barnets rätt stärks ytterligare. Vid 
varje beslut eller åtgärd som rör barn ska barnets rättigheter enligt barnkonventionen tas till vara. Syftet är att 
synliggöra barnets rättigheter, och skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet 
där rättigheterna ses utifrån ett helhetsperspektiv. Alla barns lika värde och rättigheter, barnets bästa i första 
rummet, rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade är grundprinciper i konventionen.

Takbeloppet höjs för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 

1 januari 2020 höjs takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare från 19 100 kronor 
till 20 000 kronor per månad för heltidsarbete. Syftet är att förstärka stöden för att fler personer med svag 
förankring på arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Ökat antal timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare 

Samhällsorientering ska underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Den ska ge en grund- 
läggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Före lagändringen 
skulle kommunerna erbjuda minst 60 timmar samhällsorientering, från den 1 februari 2020 ska kommunerna  
i stället erbjuda samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar.
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Skärpt straff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 

Lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2020 innebär att straffskalan för köp av sexuell handling av barn 
skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till 
fängelse i fyra år. Brottsbeteckningen ändras också till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Ökat skydd mot barnäktenskap och annan hedersrelaterad brottslighet

Den 1 juli 2020 trädde lagändringar i kraft som bland annat innebär att det införs ett nytt brott, barnäkten-
skapsbrott, som kan ge fängelse i högst fyra år. Genom det nya brottet blir det straffbart att förmå eller tillåta 
ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Om ett motiv för brottet har varit att 
bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet när straffvärdet bedöms. Det införs 
också ett utreseförbud som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands för att utsättas för barnäktenskap 
eller att könsstympas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Om  
ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har ett pass kan det återkallas.

2.2 KOMMUNENS ANSVAR, MÅL OCH VÄRDERINGAR
Mänskliga rättigheter

Sverige har antagit FN:s konvention om människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och har 
därigenom ett ansvar för att ge alla människor en grundläggande välfärd utan diskriminering. Det innebär 
bland annat att följande punkter erkänns:
• Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat  

och kläder och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor.
• Rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle.
• Rätten till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor.
• Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete 
och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” 

Artikel 1, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

I Sverige har kommuner och regioner uppdrag som arbetsgivare, som välfärdsfinansiär och som demokratisk 
arena. Samtliga tre uppdrag har på olika sätt koppling till mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna  
är alla människors individuella och juridiska rättigheter oberoende av var man bor. De gäller för alla människor 
och staten har ett ansvar att se till att medborgare får sina mänskliga rättigheter respekterade. Det ställer bland 
annat krav på likabehandling och icke-diskriminering.

FN:s barnkonvention

Sverige har sedan tidigare antagit FN:s konvention om barns rättigheter vilket innebär att kommunen har  
ett ansvar att se och agera utifrån barnets bästa i åtgärder som rör barn och att skydda barn mot vanvård, 
utnyttjande och övergrepp. När barnkonventionen infördes i svensk lag den 1 januari 2020 förstärktes ansvaret. 
Enligt konventionens första artikel är alla människor under 18 år barn. Grundprincipen i barnkonventionen är 
artiklarna 2, 3, 6 och 12. 

Förvaltningen har tillsatt en barnkonventionsgrupp som arbetar med att informera och stödja medarbetare 
att arbeta med barnrättsperspektivet i våra verksamheter och beslutsprocesser. 
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Agenda 2030

Karlstad är en av de kommuner som officiellt antagit arbetet med Agenda 2030 vilket innebär att vi i vårt arbete 
ska bidra till FN:s 17 globala mål. Kommunen ska växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 
sätt samt ligga i framkant och vara öppen för nya systemlösningar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Flera av målen i Agenda 2030 har en tydlig bäring på arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet  
och uppdrag.
 

Ansvar

”Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän.” 

2 kap 1 § Socialtjänstlagen

Grundprincipen är att det är den kommun där personen befinner sig när hjälpbehovet uppstår, som har det 
yttersta ansvaret för att personen får den hjälp som behövs. Att kommunen har det yttersta ansvaret för att  
de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver innebär inte att andra huvud-
män, som till exempel regionen eller kriminalvården, kan avstå från att ta sitt ansvar. Om två huvudmän är 
oeniga om vem som har ansvaret får det inte drabba den enskilde sökanden. I ett sådant läge innebär det att 
kommunen mer eller mindre tillfälligt får ta ansvar för situationen. För att kommunens invånare ska få det  
stöd och den hjälp de behöver kan också andra åtgärder behövas. Exempel på det kan vara att ta reda på vilka 
hjälpbehov som finns genom uppsökande verksamhet, informera om vilken service kommunen kan erbjuda  
och vid behov förmedla kontakt med andra myndigheter. 

Kommunens ansvar begränsas dock av den enskildes ansvar. I de fall en person som är berättigad till hjälp  
tackar nej till ett erbjudet bistånd ska ärendet avslutas. Ansvaret för att motivera den enskilde till att förändra  
sitt liv finns ändå kvar på socialtjänsten.

I de fall en nödsituation uppstår och individen inte samtycker till vård, är kommunen skyldig att ingripa, om  
det rör vuxna enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och om det rör barn enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. Regionen är ansvarig för ingripanden när det gäller lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, LPT. 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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Vision och värdegrund i kommunen

Visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000, anger riktning och en framtidsbild för hur kommunen ska växa  
och utvecklas till både en bättre och större stad. En utgångspunkt för planering av våra verksamheter är vad 
människor behöver för att trivas och må bra. Målet är att Karlstads invånare ska ha en bred arbetsmarknad,  
bra boende och en stimulerande fritid. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och 
ekologiskt hållbart. 

Värdegrunden, Vi är till för Karlstadsborna, är gemensam för kommunens alla verksamheter. Den handlar 
om hur vi ska agera mot Karlstadsborna och mot kollegor. Den bidrar också till att stärka koncernen Karlstads 
kommun. De fem huvudområdena är:
• Vi är till för Karlstadsborna.
• Vi når goda resultat.
• Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.
• Vi är en kommun i gott skick.
• Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.

Arbetsmarknads- och socialnämndens vision är: ”Omtanke om alla – tryggare för alla!”

Vår verksamhetsidé lyder: ”Här sker möten för livet. Vi vill att alla medborgare ges möjlighet att leva, växa 
och utvecklas. Vårt engagemang bygger vi på kunskap, arbetsglädje och stolthet. Tillsammans gör vi skillnad.”

Strategisk plan med målområden i koncernen Karlstads kommun

Karlstads kommuns strategiska plan visar på politikens prioritering i strävan mot visionen Livskvalitet  
Karlstad 100 000. Den strategiska planen ligger till grund för koncernens ekonomi- och verksamhetsstyrning 
och är en utgångspunkt för planering och styrning inom koncernens nämnder och bolag. De övergripande  
målen är indelade i följande fyra målområden; en kommun för alla, en kunskaps- och tillväxtkommun, en 
miljösmart kommun och en attraktiv arbetsgivare. Utifrån de övergripande målen har nämnderna beslutat  
om nämndspecifika mål.

En kommun för alla 

• Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun.
• Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder.
• Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum.
• Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige.
• Karlstad ska vara en trygg kommun.
• Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering.
• Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god.
• Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv.

Nämndmål:

• Alla barn och vuxna som utsätts för och upplever våld i nära relationer och som kommer i kontakt  
med förvaltningen ska erbjudas stöd och hjälp för att leva ett liv utan hot och våld.

• Våldsutövare som kommer i kontakt med förvaltningen ska erbjudas insatser för att leva ett liv utan  
hot och våld.

• Stärk det områdesbaserade arbetet genom ökad samverkan och samarbete kring barn och unga – fokus  
Kronoparken, Vålberg och Edsvalla.

• Uppväxtvillkoren för barn och unga ska vara goda.
• Arbeta för att minska riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, tobak och spel.
• Stödja och stärka livssituationen för personer med missbruksproblematik som kommer i kontakt med  

förvaltningen och för deras närstående.

En kommun 
för alla
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En kunskaps- och tillväxtkommun

• Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet.
• Karlstad ska vara en bra universitetsstad.
• Karlstads ska ha ett gott företagsklimat.
• Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva.
• Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer.
• Karlstads befolkning ska årligen öka med minst en procent. 

Nämndmål:

• Öka andelen som går till egen försörjning.

En miljösmart kommun

• Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun.
• Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö  

inte skadas.
• Karlstadsborna och miljön ska inte påverkas negativt av skadliga ämnen.
• Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet  

ska utvecklas.
• Konsumtionen i Karlstad ska vara resurssnål och hållbar. 

Nämndmål:

• Klimatpåverkan från förvaltningens verksamheter ska minska.

En attraktiv arbetsgivare

• Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap.
• Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald.
• Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö. 

Nämndmål:

• Förvaltningens medarbetare ska uppleva att förvaltningen är en bra arbetsgivare.
• Förvaltningen ska ha en god arbetsmiljö.

En kunskaps- 
och tillväxt-

kommun

En miljösmart 
kommun

En attraktiv 
arbetsgivare
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2.3 KONTROLL OCH TILLSYN
2.3.1 Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst samt verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Privatpersoner har möjlighet att kontakta IVO om hen är missnöjd med eller anser att det finns brister i 
socialtjänstens insatser. Det finns även en Barn- och ungdomslinje dit den som är under 21 år kan ringa eller 
skriva för att fråga om sina rättigheter och berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller hälso-  
och sjukvården. IVO kan besluta om att inleda eller inte inleda tillsyn utifrån enskilt klagomål. 

IVO:s beslut i samband med individ- och verksamhetstillsyn

Inspektionen för vård och omsorg har under 2020 fått nio klagomål från enskilda. Inspektionen har startat 
utredning i ett fall och överlämnat åtta till förvaltningen för utredning enligt vår synpunkts- och klagomåls- 
hantering i det systematiska kvalitetsarbetet.

IVO ska, en gång per år, inspektera hem för vård eller boende, HVB, som tar emot unga. Inspektionen kan 
antingen vara föranmäld eller ske oanmäld. 2020 har IVO genomfört tre planerade granskningar, en på HVB 
Charly, en på HVB Sirius, och en på stödboendet Tellus. I alla tre fallen avslutade IVO ärendet då inga brister 
inom de områden som tillsynen omfattade har uppmärksammats. Granskningen på Tellus omfattade verksam-
hetens systematiska kvalitetsarbete, de inskrivnas möjlighet till delaktighet, verksamhetens bemanning och 
samverkan med socialtjänsten. De ungdomar som ville prata med IVO:s inspektörer sa att de trivs på boendet 
och får det stöd de behöver.

Granskningen av HVB Charly hade fokus på ungdomarnas synpunkter på vården och behandlingen. IVO 
granskade även ungdomarnas möjlighet till delaktighet, bemanning, verksamhetens lokaler, verksamhetens 
hantering av inkomna klagomål, kontroll av registerutdrag innan anställning av personal och lämplighets- 
bedömning i samband med inskrivning. Av IVO:s beslut framgår det att ungdomarna ges möjlighet att vara 
delaktiga, att verksamhetens bemanning ger förutsättningar för att erbjuda en trygg och säker vård och att 
lokalerna är ändamålsenliga. 

Granskningen av HVB Sirius genomfördes, förutom intervjuer med ledningen, med en enkät som ungdomarna 
besvarade. IVO konstaterar utifrån svaren att ungdomarna upplever att verksamheten har en trygg och säker 
vård och att ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i sin vård och behandling.

Beslut som inte verkställts inom tre månader eller skälig tid

Arbetsmarknads- och socialnämnden har skyldighet att rapportera till IVO om de gynnande beslut om bistånd 
som inte verkställs inom tre månader. Under 2020 rapporterade nämnden 64 beslut. Av dessa gällde 22 beslut 
om bostad med särskild service, 23 beslut om kontaktperson, 18 beslut om kontaktfamilj och ett om öppenvård. 
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Antal rapporterade beslut som inte har verkställts inom tre månader  2017  2018  2019  2020

Kontaktperson* 63 49 16 23

Kontaktfamilj*  6 18

Bostad med särskild service SoL §§ 5, 7 23 30 27 22

Sysselsättning 9 4  0 0

Summa 95 83 49 64

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. *Kontaktperson och kontaktfamilj har redovisats tillsammans under  
åren 2016 till 2018. Från 2019 redovisas dessa var för sig. 

Ett och samma ärende kan rapporteras flera gånger under ett år så länge beslutet inte blivit verkställt. Under år 
2020 är det 28 unika personer, 14 kvinnor eller flickor och 14 män eller pojkar som inte har fått sina gynnande 
biståndsbeslut verkställda.

För att stärka den enskildes rättssäkerhet har regeringen beslutat om sanktionsavgifter för kommuner som 
inte tillhandahåller bistånd inom skälig tid. Avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst en miljon 
kronor. Under året har arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte ålagts att betala någon sanktionsavgift.

2.3.2 Rätt att överklaga beslut

Den som är kommunmedlem och har fyllt 18 år har rätt att begära laglighetsprövning av nämndens beslut.  
Det regleras i kommunallagen.

Beslut kan överklagas om det gått parten helt eller delvis emot och om det framgår av tillämplig lag att 
beslutet är överklagningsbart. Förvaltningslagen reglerar hur överklagandeprocessen går till. Part i ärende avser 
fysisk eller juridisk person som berörs av våra beslut och kravet är att man är part i målet för att kunna överklaga. 
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Kapitlet sammanfattar kraven på god kvalitet i verksamheten liksom i stora drag det pågående kvalitetsarbetet 
på nationell och lokal nivå. 

3.1 KVALITETSARBETE I DET NATIONELLA PERSPEKTIVET 
I socialtjänstlagens tredje kapitel beskrivs vikten av kvalitetsarbete inom individ- och familjeomsorg.

”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det 
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras.” 

3 kap 3 § Socialtjänstlagen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Utifrån gällande lagar och förordningar ger Socialstyrelsen årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande regler för arbetsmarknads- och socialförvaltningen medan 
allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar  
och metoder som olika verksamheter inom socialtjänst bör satsa resurser på. 

Riktlinjerna om vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömnings- 
instrument, medicinskt test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala 
stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns i SOSFS 
2011:9. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten 
i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och socialtjänstlagen. 

Kvalitet definieras enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete så här:

”Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter 
om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter.”

Kvalitetsområden och indikatorer för uppföljning och utveckling av verksamhet

Den som får stöd av socialtjänsten ska känna sig trygg med insatsen. Utgångspunkten är lagstiftning och 
nationella styrdokument men det behövs också indikatorer för att kunna följa upp, jämföra och utveckla  
verksamheter. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner har fastställt sex kvalitetsområden som 
tillsammans med tillhörande indikatorer ska ge en helhetsbild av socialtjänstens arbete. 
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Socialstyrelsens beskrivning av socialtjänstens kvalitetsområden: 
1. Självbestämmande och integritet, innebär att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till 

egna val. 
2. Helhetssyn utgår från den enskildes livssituation. När den enskilde har behov av tjänster som bedrivs inom 

olika verksamheter eller av olika utförare och professioner är de samordnade. Det finns en tydlig ansvarsför-
delning och tjänsterna präglas av kontinuitet. 

3. Trygghet och säkerhet, innebär att tjänsterna utförs enligt gällande regelverk. Tjänsterna är transparanta 
vilket innebär förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning, försummelse, fysisk eller psykisk 
skada förhindras genom förebyggande arbete.

4. Kunskapsbaserad verksamhet, innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Den enskildes erfarenheter tas tillvara.

5. Tillgänglighet innebär att det är lätt att få kontakt med socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna 
inom rimlig tid. Information och kommunikation är begriplig och anpassad efter olika gruppers och  
individers behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen präglas av ömsesidighet och  
dialog. Verksamheterna är fysiskt tillgängliga.

6. Effektivitet innebär att resurserna utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål för verksamheten.

Nationell e-hälsa – en strategi

Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras genom  
att använda digitala verktyg och att utbyta information digitalt, exempelvis med hjälp av e-tjänster. Målet är 
att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

Ett nationellt mål för år 2025 är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter. Syftet är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd  
samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

3.2 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 
Öppna jämförelser är ett verktyg som möjliggör jämförelser av olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten. 
Jämförelserna kan användas för att analysera, följa upp och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, 
regional och nationell nivå. Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges kommuner 
och regioner och i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten bygger på uppgifter från landets 
kommuner, enskilda verksamheter och officiell statistik. 

De här områdena inom Öppna jämförelser har vi medverkat och lämnat in uppgifter till för 2020:
• Ekonomiskt bistånd.
• Missbruks- och beroendevård.
• Motverka hemlöshet.
• Social barn- och ungdomsvård.
• Socialtjänstens krisberedskap.
• Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri.
• Våld i nära relationer.
Kommunens resultat från Öppna jämförelser finns bland annat att se på socialstyrelsen.se/oppnajamforelser 
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3.3 KVALITETSARBETE PÅ ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN 
3.3.1 Länsgemensamt arbete

Samverkan vid utskrivning från slutenvård 

Värmlands 16 kommuner och Region Värmland har utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
tecknat en överenskommelse. Syftet är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer 
som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2018 och 
tillsvidare. 2019 ändrades det ekonomiska ansvaret för verkställighet från 30 dagar till tre dagar, vilket innebär 
att personer som är utskrivningsklara från slutenvården behöver tas hem av förvaltningen redan inom tre dagar. 
Under 2020 fick förvaltningen kostnader på 65 600 kronor för ett dygn vid ett tillfälle och sju dygn vid ett 
annat då personerna blev kvar i slutenvården på grund av brister i kommunikationen mellan kommunen  
och Region Värmland. 

Värmlandsstrategin

Region Värmland har på uppdrag av staten tagit fram en regional utvecklingsstrategi – Värmlandsstrategin.  
Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020. Det handlar om att hitta vägar för en hållbar 
tillväxt och utveckling. Visionen är Värmland – ett skönare liv. Den pekar ut vad som ska göras – inte hur det 
ska göras. Fyra områden pekas ut som särskilt viktiga för Värmlands utveckling: 
• Livskvalitet för alla.
• Fler och starkare företag. 
• Höjd kompetens på alla nivåer. 
• Bättre kommunikationer.

Nya Perspektiv – folkhälsoarbete i Värmland

Nya Perspektiv är en gemensam arena för kommunerna i länet och Region Värmland för att mötas i dialog 
utifrån ett medborgarperspektiv och för att förbättra folkhälsan i länet. Arbetet samordnas av Region Värmland. 
Nya perspektiv har fokus på fyra områden som är extra viktiga för arbetet: 
• Barnalivet, skapa förutsättningar för att blivande och varande familjer i Värmlands ska känna sig trygga  

och att det, när det finns behov, ska kunna erbjudas anpassat stöd med utgångspunkt ur barnets perspektiv.
• Ungdomslivet, skapa förutsättningar för att alla ungdomar får en trygg uppväxt samt en skolgång som är 

inkluderande och främjar deras utveckling, delaktighet och lärande samt en livslång lust att lära. 
• Vuxenlivet, skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva hälsosamt och verka för alla människors  

välbefinnande i alla åldrar.
• Äldrelivet, skapa förutsättningar för en trygg, frisk ålderdom och ett bättre liv för äldre i Värmland samt  

ett värdigt slut.

Social barn- och ungdomsvård

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården i Värmland har lett till en läns- 
överenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård. Syftet 
är att tydliggöra kommunernas och regionens gemensamma ansvar för utveckling, lärande och hälsa för barn 
som far illa.

Med utgångspunkt i socialtjänstens konsultation enligt BBIC, barns behov i centrum, är målet att barnen 
inom den sociala barn- och ungdomsvården ska få stöd att nå kunskapskraven i skolan och behov av tandvård 
och hälso- och sjukvård tillgodosedda. Länsöverenskommelsen antogs av nämnden den 17 maj 2017 och revidering 
påbörjades under 2020.
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Samverkansavtal – Tillnyktringsenhet

Under våren 2020 öppnade en tillnyktringsenhet vid Centralsjukhuset i Karlstad. Tillnyktringsenheten ska 
erbjuda en ingång i vårdkedjan genom förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt 
LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer, eller andra akuta behov av tillnyktring.

Region Värmland och länets kommuner har ingått ett samverkansavtal genom Värmlands läns vårdförbund. 
Utgångspunkten för avtalet är det lagstadgade gemensamma ansvaret för samverkan i missbruks- och beroende-
vård och att det finns ett behov av en enhet som kan ta emot personer i akut behov av tillnyktring under 
medicinsk övervakning.

Länsöverenskommelse om vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland

Region Värmland och Karlstads kommun med kranskommuner har upprättat en överenskommelse för vård  
och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel och spel om pengar. Överenskommelsen gäller för personer över 18 år. I överenskommelsen 
poängteras det gemensamma ansvaret för vård och behandling och att samverkan ska finnas mellan primärvård, 
psykiatri och socialtjänst. Överenskommelsen gäller till mars 2022.

Suicidprevention

Regionen, länets kommuner, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan och ideella organisationer 
har tillsammans arbetat fram och antagit en handlingsplan för arbetet med suicidprevention i Värmland. Målet 
är att halvera antalet suicider i Värmland till år 2020. Åtgärder är framtagna inom områdena; insatser för ökad 
samverkan och samarbete, insatser till identifierade riskgrupper, främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa, kompetenshöjning hos personal samt det civila samhällets engagemang och kunskap. En revidering  
av handlingsplanen pågår. 

Barnhälsoteam i Värmland

Region Värmland och länets kommuner har gjort en överenskommelse för barnhälsoteam i Värmland om hur 
samverkan och tidiga insatser kring barn i behov av särskilt stöd i åldern noll till sex år kan ske. Arbetet är en 
individbaserad regelbunden samverkan mellan länets alla förskolor och barnhälsovården, där fyra kompetenser 
ingår: medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social. 

Överenskommelse för samverkan mellan vårdcentralerna i Karlstad och Karlstads kommun

Kommunen och vårdcentralerna i Karlstad har en överenskommelse som omfattar gemensamt arbete och ansvar 
för patienter inom kommunens hemsjukvård. Företrädare för de olika verksamheterna från kommunen och från 
aktuella vårdcentraler har regelbundna samverkansträffar. Överenskommelsen förnyades 2020. 
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E-hälsa 

Socialstyrelsen definierar e-hälsa så här: ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa  
är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”

Karlstads kommun har en övergripande plan, Digitala Karlstad, med målet att skapa en smartare välfärd för 
Karlstadsborna. Som resultat av arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete med digitalisering och e-hälsa 
har vi infört e-tjänster för ekonomiskt bistånd, ansökan om serveringstillstånd, ansökan om tobaksförsäljnings-
tillstånd, anmäla försäljning och servering av folköl samt ansökan om bidrag till ideella föreningar med social 
inriktning. Möjlighet finns också att via e-tjänst anmäla om att bli stödfamilj, kontaktperson och jour- eller 
familjehem.

2019 infördes en ny e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Den ger snabb återkoppling till berörd 
person, så fort det händer något i ärendet får personen veta det via sms. Ansökan och återkoppling sker via Mina 
sidor. En projektledare tillsattes i augusti 2019 för fortsatt arbete med utvecklingen av e-tjänsten för ett infö-
rande av automatiserade processer. I projektet har tidigare arbetssätt kartlagts vilket resulterat i en ny handlägg-
ningsprocess som har införts under 2020. En stor förändring i det arbetet har varit att de som i dag söker via 
e-tjänsten inte behöver lämna in alla handlingar varje månad. De blir istället slumpmässigt utvalda  
av systemet för en ekonomisk redovisning. Flera automationsfunktioner har aktiverats i verksamhetssystemet, 
däribland:
• automatiskt skapad beräkning
• automatisk inmatning av uppgifter från e-ansökan
• automatisk inmatning av uppgifter från SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd)
• automatisk, slumpmässig, stickprovskontroll.
Under året togs ett beslut i central ledningsgrupp att ankomstregistrering skulle införas i förvaltningens tre 
receptioner för myndighetsutövning. Ankomstregistrering innebär att en person som har ett bokat möte registrerar 
sig på en Ipad i väntrummet. Ett sms går till handläggare att besöket har kommit. Detta innebär att personen 
vet att hens möte är registrerat, det blir färre handläggare som står och väntar på sitt 
besök i väntrummet och handläggare sparar tid. Avdelningen för integration, försörjning 
och arbete var först ut under hösten med införandet och familjeavdelningen och vuxen-
avdelningen inför det under 2021. 

Arbete med nationell patientöversikt, NPÖ, är också en del av e-hälsa och innebär 
att behörig vårdpersonal med samtycke från patienten kan ta del av journalinformation 
som registrerats hos annan vårdgivare. 

3.3.2 Revisorernas granskning

Granskning av intern kontroll för handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd

Revisorerna har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställer 
tillräcklig intern kontroll av handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Den sammanfattande 
bedömningen är att nämnden inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll.
 
Revisorerna rekommenderar efter avslutat granskning:
• Överväg att beakta risker inom ekonomiskt bistånd i en samlad riskanalys inom ramen för nämndens  

internkontrollarbete inför kommande år och följ upp resultat av verksamhetens interna kontroller inom  
området ekonomiskt bistånd.

• Förtydliga och kommunicera kopplingen mellan nämndens internkontrollplan och verksamhetens egna  
risk- och kontrollarbete.
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Granskning av kommunens arbete för att motverka hem- och bostadslöshet

Revisorerna har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med att motverka hemlöshet. 
Syftet är att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete med att 
motverka hemlöshet i kommunen. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden inte helt bedriver ett 
ändamålsenligt arbete med att motverka hemlöshet i kommunen.

Revisorerna rekommenderar efter avslutad granskning:
• Överväg om det finns anledning att på nämndnivå bryta ner det kommunövergripande målet om  

tillgången till bra bostäder.
• Arbeta fortsatt för att säkerställa att arbetet enligt modellen Bostad först bedrivs som avsett.

3.3.3 Systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystem för arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nämnden ansvarar enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, för:
1. att det finns ett ledningssystem för verksamheten
2. att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten
3. att ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra  

kvaliteten, är fördelade i verksamheten.
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är antaget av nämnden. 
Dokumentet revideras varje mandatperiod och senaste revideringen är gjord under året. 

Att beskriva processer

För att garantera en systematisk och fortlöpande utveckling av verksamhetens kvalitet ska de viktigaste  
sociala tjänsterna samt tillhörande arbetsprocesser beskrivas. 

Riskanalys

Enligt ledningssystemet ska nämnden fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. 

Under året har riskanalyser tagits fram inom alla förvaltningens avdelningar. I huvudsak i samband med:
• anpassning och åtgärder för att begränsa smittspridning av covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens råd
• organisationsförändringar
• personalneddragningar.

Egenkontroll

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Under året omfattar 
egenkontrollen granskning och förbättringsarbete utifrån Socialstyrelsens Öppna jämförelser och granskning av 
journaler. LOKE, Lokal evidens, är en form av systematisk uppföljning och egenkontroll vilken har genomförts 
inom flera olika verksamheter sedan 2011. Förvaltningen genomför också en kund- och brukarundersökning 
varje år. Socialdirektören beslutade dock att inte göra den under 2020 på grund av pandemin.
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Utredning av avvikelser

Om en verksamhet inte når upp till krav och mål i föreskrifter och beslut föreligger en avvikelse som verksam-
heten måste hantera. Utredning av avvikelser omfattar hantering av klagomål och synpunkter samt personalens 
rapporteringsskyldighet när det gäller missförhållanden och vårdskador.

Klagomål och synpunkter: Invånare i Karlstads kommun har möjlighet att lämna synpunkter på kommunens 
verksamhet. På kommunens webbplats, karlstad.se, kan klagomål och synpunkter lämnas via ett formulär.  
Det finns också möjlighet att lämna in klagomål och synpunkter med post, via kommunens kontaktcenter  
eller direkt till verksamheten. Karlstadsbor har möjlighet att lämna idéer och förslag på förbättringar inom 
kommunens verksamheter genom att skicka in ett e-förslag.

Enligt förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska klagomål och synpunkter tas  
emot, sammanställas, analyseras och användas i förbättringsarbetet. Det finns en förvaltningsövergripande  
rutin för synpunkter och klagomål. 26 klagomål och synpunkter på nämndens verksamhet har lämnats in  
och dokumenterats under året. Verksamheten har utrett klagomålen och i åtta fall har åtgärder vidtagits.

Rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah är en bestämmelse som innebär att alla som arbetar inom social-
tjänsten och vid Statens institutionsstyrelse, SiS, enligt lag är skyldiga att anmäla missförhållanden och risk för 
missförhållanden i verksamheten. Allvarliga missförhållanden och påtaglig risk för allvarliga missförhållanden 
ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Under 2020 rapporterades 30 anmälningar om miss- 
förhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom socialtjänsten till socialt ansvarig socionom, SAS.  
Av dem har tre bedömts vara så allvarliga att de har rapporterats till IVO. Av de ärenden som rapporterats  
har 20 rört brister i rättssäkerhet och nio har rört brister i utförandet och en har rört ekonomiskt övergrepp. 

SAS lämnar varje år en mer utförlig redovisning av rapporteringar enligt lex Sarah till arbetsmarknads-  
och socialnämnden. 

Rapporteringsskyldighet enligt lex Maria är en bestämmelse som innebär att regioner och kommuner enligt 
lag är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när någon har drabbats av eller utsatts för 
risk att drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada på grund av vård eller behandling. Sedan arbetsmarknads- 
och socialnämndens ansvar för hälso- och sjukvård överfördes till vård- och omsorgsnämnden den 1 april 2020 
hanteras den rapporteringen av vård- och omsorgsförvaltningen. 

Hot om suicid, suicidförsök och utfört suicid rapporteras i vår verksamhet till socialt ansvarig socionom, 
SAS. Under år 2020 har verksamheten rapporterat 58 avvikelser som rör hot om suicid, nio avvikelser som rör 
suicidförsök och en avvikelse som rör utfört suicid. I jämförelse med föregående år har rapporterade hot om 
suicid och suicidförsök totalt sett minskat från 113 till 65 rapporterade händelser. 
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3.3.4 Verktyg i klientarbetet

I klientarbetet används ett antal verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten. De förklaras kortfattat här. 

Bedömningsmetod inom barnavården

Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas  
upp och bedömas utifrån barnets hälsa, utbildning, känslor, beteende och sociala relationer. Barnets behov sätts  
i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön.

Det system för dokumentation och uppföljning av insatser som används inom barnavården är Barns behov  
i centrum, BBIC. Systemet följer hela ärendegången från anmälan eller ansökan till utredning, insatser och 
uppföljning och syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården. Socialstyrelsen ansvarar för 
innehållet i BBIC och för dess nationella kvalitetssäkring. För att få använda BBIC krävs en licens vilket regleras 
i ett särskilt avtal med Socialstyrelsen. Förvaltningen har tecknat avtal om permanent BBIC-licens.

Signs of safety är en utredningsmodell som utgår från ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat 
arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra i familjens nätverk involverade, delaktiga i samtal 
och dialog runt oron för barnet eller ungdomen samt i genomförande av insatser.

iRiSk, är en bedömningsmetod som en av utredningsenheterna har testat under en projekttid. Syftet är att 
göra strukturerade bedömningar i ärenden där barn varit utsatta för direkt våld av vuxna i hemmet och eller 
bevittnat våld mellan närstående. iRiSk-intervjuerna är konstruerade så att barn får möjlighet att göra sin röst 
hörd och berätta vad de har varit med om. Även i vuxenintervjuerna är fokus på barnets situation, hur barnet 
påverkas av våldet och barnets upplevelse av trygghet och säkerhet i relation till omsorgspersonerna. 

Bedömningsmetoder i arbetet med vuxna som utsätts för våld i nära relationer

Under 2020 startades införandet av FREDA-kortfrågor i våra verksamheter. Det är ett screeninginstrument för 
att upptäcka och identifiera vuxna som utsätts för våld i nära relationer. I vårt arbete med vuxna som utsätts för 
våld i nära relationer används FREDA-beskrivning för att samla in information om våldets karaktär, medan 
metoderna SARA-V3, SAM och PATRIARK, används för att bedöma risk för framtida våld. 

Bedömningsmetoder i arbetet med nyanlända ensamkommande barn och ungdomar 

Verksamhetssystemet för den sociala barn- och ungdomsvården, BBIC, används vid socialtjänstens handläggning, 
genomförande och uppföljning av alla barn.

Traumamedveten omsorg, TMO, är ett av fler förhållningssätt som används i arbetet. TMO, en vägledning 
till förståelse, bemötande och förhållningssätt, är framtagen av Rädda barnen. Det är trygghet, relation och 
coping, det vill säga förmåga att hantera yttre påfrestningar, inre känslor och minnen, som utgör grunden.

Bedömningsmetoder inom missbruksvården

Inom den kommunala missbruksvården används i dag en standardiserad bedömningsmetod, Addiction Severity 
Index, ASI, vid kartläggning av den enskildes situation, och bedömning av hjälpbehov. Alcohol Use Disorder 
Identification Test, AUDIT, och Drug Use Disorder Identification Test, DUDIT, är screeninginstrument för att 
upptäcka risk- eller missbruk av alkohol och droger. Inventory of Drinking Situations, Inventory of Drug 
Situations, IDS 100 och IDS 100D, är kartläggnings- och bedömningsinstrument som identifierar risksituationer 
för alkohol- eller drogkonsumtion. Sense of Coherence, SoC, används för att mäta känsla av sammanhang, medan 
Symptoms Checklist, SCL-90 mäter psykiska och fysiska sjukdomstecken. Bedömningsmetoden Nods-perc, är 
ett formulär för att identifiera spelbeteende, som används vid ansökan om behandling för spelmissbruk.
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Bedömningsmetoder för stöd inom socialpsykiatrin

Insatser och hjälpmedel inom socialpsykiatrin kan ges till en person efter att verksamheten har fattat bistånds- 
beslut om insats. För att göra funktionsbedömningar så att rätt insats ges och rätt hjälpmedel provas ut inom 
verksamheten för socialpsykiatri används två bedömningsinstrument. Dels ADL-taxonomi som tar upp frågor 
inom vardagsområden och ger en bild av individens egen upplevelse av sin vardag, dels utredningsmetoden DUR 
som står för dokumentation, utvärdering och resultat som är ett strukturerat arbetssätt som bygger på tio 
livsområden. Till varje område finns frågor kopplade som kartlägger både resurser och problem samt tydliggör 
kopplingen mellan utredning och insats. 

Arbetslivsinriktade bedömningsmetoder och modeller

Arbetsterapeuterna använder sig av bedömningsinstrumenten Dialog om Aktivitet, DOA, som syftar till 
rehabilitering av aktivitetsförmåga riktad mot arbete eller sysselsättning. Assessment of Work Performance, 
AWP, är ett kartläggningsdokument som används för att bedöma färdigheterna i arbetet hos klienter med alla 
former av arbetsrelaterad problematik. Även de tre arbetsuppgifter som ingår i AWP-FK används, vilka är 
framtagna som bedömningsverktyg åt Försäkringskassan. AWP-FK-bedömningarna görs av arbetsterapeut 
tillsammans med arbetskonsulent som har utbildningen i instrumentet. The worker role interview, WRI, är  
en strukturerad intervju i syfte att identifiera hur psykosociala och miljömässiga faktorer påverkar personers 
möjlighet till en återgång till arbete.

Supported Employment, SE, är en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering. Supported education, SED,  
är en metod för att ge stöd för genomförande av studier och utbildning. 

3.3.5 Brukarmedverkan

Kund- och brukarundersökningar i Karlstads kommun

Kund- och brukarundersökningarna ska förutom att vara underlag för utvecklingsarbete också ge Karlstads-
borna information om kvaliteten i verksamheterna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomför årliga 
brukarundersökningar, vartannat år i form av en enkätundersökning och det andra året i form av intervjuer eller 
fokusgrupper med brukare och klienter i verksamheten. 

Inom ramen för hot- och våldsteamets deltagande i SKR-projektet SU Kvinnofrid ingick en brukarenkät som 
användes under 2020. I övrigt genomfördes inga kund- och brukarundersökningar det här året med anledning 
av coronapandemin. 

Intervjuer och fokusgrupper

I många år har djupintervjuer med barn och ungdomar varit en del i arbetet med att utveckla och förbättra 
verksamheten. I intervjuerna ställs frågor till brukarna om bemötande, delaktighet, information och tillgänglig-
het samt utvalda områden om exempelvis resultat av behandling. 

”Hur ska vi bli bättre på att möta barnens och ungdomarnas behov i familjehemsvården?” 

Det är huvudfrågan i metoden för uppföljning och kvalitetsutveckling, ”att lära av fosterbarn” som har tagits 
fram inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hittills har ett hundratal intervjuer genomförts med unga 
som varit placerade i familjehem. En tid efter avslutad placering får de unga möjlighet att berätta om sina 
erfarenheter och ge synpunkter på vad som varit bra och mindre bra. Resultatet används sedan som del i arbetet 
med att utveckla och förbättra verksamheten. 
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Inflytandeforum

Inflytandeforum består av representanter från brukare och klienter med stöd av vuxenavdelningen samt brukar- 
organisationer och personalrepresentanter. I forumet jobbar de bland annat med att lyfta brukarperspektivet  
och finns med i olika delar av verksamheternas utvecklingsarbete. Representanter från vuxenavdelningens inflytande- 
forum har deltagit som kompetens vid utformning av det nya boendet inom socialpsykiatrin, funnits med  
vid anställningsintervjuer, konferenser och utbildning av personal. De har också granskat informationen på 
karlstad.se som handlar om vuxenavdelningens verksamhet, som missbruksvård och boende och sysselsättning 
för personer med psykisk funktionsnedsättning. På så sätt kan vi anpassa informationen ännu bättre till mål- 
gruppens behov av information.

3.3.6 Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingsplan

Den förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan som gäller för åren 2019 till 2021 omfattar utbildningar 
i våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, psykisk ohälsa och normkritiskt förhållningssätt. Syftet med 
insatserna är att skapa en gemensam grund för förvaltningens medarbetare som ska öka kvaliteten i kontakten 
mellan medarbetarna och Karlstadsborna.

Reflektion på tjänstetid

Möjlighet till reflektion på tjänstetid erbjuds alla anställda. Reflektionsprogrammet är ett led i kvalitetsarbetet 
och metoden har använts i förvaltningen under många år. Syftet med arbetet är att främja personlig och  
professionell hälsa och utveckling. Deltagandet sker parvis och metoden innehåller moment av utvärdering 
med brukarperspektiv. Sex till åtta medarbetare per år deltar i programmet. Under 2020 genomfördes inga 
grupper med anledning av coronapandemin.

Samordnad individuell plan 

Samordnad individuell plan, SIP, är lagstadgad sedan 2010. Det är en plan som ska upprättas tillsammans med 
brukare om de har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. 
Skyldigheten gäller också barn och unga. Inom förvaltningen erbjuds utbildning i SIP varje år för nya med- 
arbetare. Under 2020 genomfördes dock ingen utbildning, bland annat på grund av coronapandemin. 
Förvaltningens arbetsgrupp för SIP består från 2020 även av färre personer och minskade resurser varför  
planeringen har ändrats inför kommande år.

Barnkonventionen

Inom vår förvaltning finns en arbetsgrupp med representanter från avdelningarna och staben. Gruppen arbetar 
med de krav som ställs på oss och hur vi kan införa barnkonventionen i befintliga styrande dokument och 
mallar, samt hur vi kan utveckla barnrättsperspektivet i våra verksamheter. Gruppen har bland annat tagit  
fram stöddokument, skapat en sida på intranätet med information, stöddokument och länkar till utbildningar 
och filmer om konventionen med mera. En utbildning i grundläggande barnrätt och en verksamhetsanpassad 
utbildning har genomförts under året. 

Våld i nära relationer 

Förvaltningen erbjuder grundkompetens kring våld i nära relationer genom olika kostnadsfria webbutbildningar. 
De kompletteras också med en föreläsning som ger kunskap om vad vår förvaltning har att erbjuda för vålds- 
utsatta, våldsutövare och barn som lever med våld. Varje år erbjuds också alla medarbetare inom förvaltningen 
möjlighet till fördjupade kunskaper kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
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Psykisk hälsa basutbildning 

Utifrån en länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa har förvaltningen arbetat fram en lokal handlingsplan 
för vårt interna arbete. Föreläsningen psykisk hälsa basutbildning är en av de aktiviteter som finns med i vår 
lokala handlingsplan, för att öka kunskapen hos medarbetarna inom området. Även den här utbildningen 
ställdes in med anledning av coronapandemin. Basutbildning ska dock genomföras när pandemin klingat av. 

Utbildningssatsningar inom barnavården

Introduktionsprogram för nyanställda genomförs årligen för nyanställda socialsekreterare. Den bygger på 
Socialstyrelsens yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. 

Forskning och statliga utredningar har visat att samhället inte alltid lever upp till målet att alla barn och 
unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv. Kommunen är 
enligt lag skyldig att erbjuda familjehem den utbildning de behöver. Socialstyrelsen har tagit fram ett material 
för grundutbildning av jour- och familjehem och Region Värmland samordnar utbildningen i länet. För kompetens- 
höjning och påfyllnad till familjehem och kontaktfamiljer har samtalsgrupper och tematräffar anordnats. 
Nya medarbetare på familjeavdelningen får varje år, grundutbildning i Signs of Safety. Det är ett lösnings- 
fokuserat, nätverksorienterat och säkerhetsinriktat förhållningssätt att använda i barnavårdsutredningar. 
Workshoppar för avdelningens medarbetare med olika teman bidrar till bibehållande och vidareutveckling  
av förhållningssättet och arbetet i vardagen. 

Metoden Project Support är en insats för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt 
föräldraskap. Metoden innehåller både eget stöd och praktiskt stöd till föräldern och praktisk träning av  
specifika föräldraförmågor, riktat till föräldrar med barn i åldern tre till nio år. Insatsen sker helt eller delvis  
i hemmet.

Utbildningssatsningar inom missbruksvården

Inom missbruksvården fortsätter arbetet med utbildning och metodstöd i användande av Addiction Severity 
Index, ASI, vid utredningar. För att utveckla det psykosociala behandlingsarbetet ges utbildningar i 
Återfallsprevention, ÅP, och Community Reinforcement Approach, CRA. Under 2020 har socialsekreterare från 
vuxenavdelningen och två personer från avdelningen för integration, försörjning och arbete haft en serie utbildnings- 
tillfällen i beroendelära. Viss personal på öppenvården har deltagit vid två nätverksträffar om spelbehandling via 
Karolinska institutet och får även senaste rön inom forskning och utbyter erfarenheter med andra kommuner i 
Sverige. Personal inom missbruksvården har också fått utbildning i anpassat arbetssätt vid kognitiva svårigheter.

Utbildningssatsningar inom socialpsykiatrin

Vuxenavdelningen genomför normalt sett en socialpsykiatridag under året för samtliga medarbetare på förvalt-
ningen med ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt förenings- och brukarrepresentanter.  
I år kunde inte heller den genomföras. Under året har vuxenavdelningens utredningsenhet fått 9 000 kronor  
i stimulansmedel för kompetensutveckling inom aktiviteter för psykisk hälsa. Bland annat genomfördes en 
föreläsning av en ambassadör från Hjärnkoll som berättade om egenupplevd psykisk ohälsa. Utbildningen  
Psyk E Bas har också genomförts under året för nyanställda och medarbetare inom avdelningens boenden. 
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Utbildningssatsningar inom mottagande av nyanlända och ensamkommande

Som en del i arbetet i projektet Barns bästa vid återvändande, har medarbetare fått utbildning och ökad kompetens 
om asylprocessen och återvändande. Personal på HVB och stödboende har utvecklat ett gemensamt förhållnings-
sätt för hur samtal om asylprocessen ska gå till med ungdomarna. Syftet med samtalen är att hjälpa ungdomen 
att stärkas i sin situation, förstå villkoren för permanent såväl som tillfälligt uppehållstillstånd, hantera sin 
aktuella situation och mående samt förbereda sig inför ett eventuellt återvändande till sitt hemland. Ytterligare 
en del i projektet har varit att utveckla samverkan med andra aktörer som finns runt ungdomarna till exempel 
inom skola, elevhälsa och civilsamhälle. Personal på förvaltningens båda HVB har under 2020 haft fyra 
workshoppar utifrån Socialstyrelsens material ”Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete”.

Utbildningssatsningar inom ekonomiskt bistånd

Medarbetare inom ekonomiskt bistånd får utbildning i metoden Alcohol Use Disorders Identification Test, 
AUDIT och Drug Use Disorders Identification Test, DUDIT, vilket gör det möjligt för verksamheten att screena 
alkohol- och drogvanor hos de medborgare de möter för att kunna erbjuda hjälp i ett tidigare skede. Medarbetare 
inom enheten för unga vuxna får även utbildning i metoden Signs of Safety och Addiction Severity Index, ASI. 
De som jobbar vid enheten för unga vuxna, för klienter i åldern 18 till 24 år, har också handledning i lösnings-
fokuserat arbetssätt. Medarbetare har också inom ramen för det nationella SKR-projektet, vars mål är att bryta 
långvarigt biståndsberoende och stärka yrkesrollen, tagit del av aktuell forskning inom verksamhetsområdet. 

Samverkan och helhetssyn

Inom vår förvaltning arbetar vi för att i allt större utsträckning ta fram gemensamma styrande dokument så  
som processer, rutiner och överenskommelser för att tillgodose Karlstadsbornas behov på bästa sätt. Under året 
har mycket arbete lagts på att utforma stöd och material så enhetligt som möjligt för att möta det förstärkta 
barnrättsperspektivet som barnkonventionen som lag kräver. Under 2020 har också det koncernövergripande 
systemet för processmodellering, 2c8, tagits i bruk av flera förvaltningar, däribland arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen.

Evidensbaserad praktik 

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har undertecknat en överenskommelse om en plattform 
för arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Evidensbaserad praktik är ett förhåll-
ningssätt för ett ständigt och systematisk lärande. Brukaren och de professionella, utifrån bästa tillgängliga 
kunskap, fattar tillsammans beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående 
kan och vill vara delaktiga. 

Lokal evidens, LOKE, är en modell för systematisk uppföljning som används inom olika delar av verksam-
heten. De verksamheter som arbetat enligt modellen under 2020 är Jobbcenter, anhörigkonsulenter, behand-
lingskonsulenter, RACT-teamet, Kompassen och fält- och uppsöksverksamheten och fler verksamheter är i färd 
med att starta arbetet.

Inom barnavården deltog flera enheter i FoU Välfärd Värmlands forskningsprojekt, SAVE, Support and 
protection Against Violence, on Equal terms for all children. Det är ett arbete för att systematiskt samla in 
uppgifter från barnavårdsutredningar om ärenden som rör våld. Syftet är att kunna följa hur insatser beviljas  
till flickor och pojkar oavsett ålder och ursprung och om insatserna beviljas på lika villkor. Karlstads kommuns 
medverkan i projektet avslutades i april 2020.

Under 2019 och 2020 deltar vi i projekt SU-kvinnofrid via Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet är 
att kunna följa upp stödet till våldsutsatta vuxna, lära om kvaliteten och resultat samt få ett bra underlag för att 
kunna utveckla verksamhetens arbete. Från november i år börjar information från varje ärende att samlas in. 
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1

I november var det invigning 
av HVB Charlys nya lokaler 
på Ullebergsgården. Ulla 
Eklund, avdelningschef för 
familjeavdelningen, lämnade 
över blommor och presenter 
till Ingmarie Bergman, chef 
för enheten för ungdomsstöd.

2

I maj var det invigning  
av Karlstads nya bygg-
återbruksbutik – Sola 
byggåterbruk på gamla 
flygfältet i Karlstad.  
Butiken är resultatet av  
ett samarbete mellan 
arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, 
teknik- och fastighets- 
förvaltningen och 
miljöförvaltningen.

3

Anna Aronsson, 
verksamhetsutvecklare 
samt Theres Sköld och 
Robin Hammarström, 
socialsekreterare, 
medverkade i en SKR- 
konferens och berättade  
om IFA:s arbete med 
projektet ”Att bryta 
långvarigt biståndsberoende”.

4

Karlstads kommun höll 
tillsammans med polisen  
en pressträff om hur 
skolavslutning och student 
kommer att genomföras  
och hur uppmaningar  
och restriktioner från 
Folkhälsomyndigheten 
efterlevs.

5

2020 års vardagshjältar. 
Längst till vänster Årets
ambassadör Sofie Skoog
som överraskade 
pristagarna digitalt med 
anledning av pandemin.
Vardagshjältar som 
uppvaktades digitalt var: 
Gunilla Svärd, årets
medarbetare, Utesim- 
skolorna på Orrholmen, 
årets verksamhet, 
Näktergalen, årets 
samverkan och Frysbox
Karlstad, årets förening.

3

5

1

2
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4
KOMMUNÖVERGRIPANDE 
ARBETE 
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I det här kapitlet beskrivs förvaltningens bidrag utifrån kommunövergripande målsättningar och insatser  
som har premierats av kommunen under året. 

4.1 KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunfullmäktige har beslutat om en strategisk plan med långsiktiga mål. Nämnder och bolag ska i sin 
ekonomi- och verksamhetsplanering utgå från målen i strategisk plan och de nämndmål respektive nämnd 
beslutat om. I det här avsnittet presenteras arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete och insatser för  
att bidra till de kommunövergripande målen. 

En kommuns uppdrag finns reglerat i kommunallagen och i annan lagstiftning såsom socialtjänstlagen. 
Utöver det lagstyrda uppdraget har politikerna i Karlstads kommun beslutat om en strategisk plan med fyra 
målområden och 22 övergripande mål som verksamheterna ska fokusera på och jobba för att nå.

De övergripande målen, inte minst inom målområdet ”En kommun för alla”, har en nära koppling till våra 
verksamheter. I avsnitten som följer beskrivs exempel på förvaltningens arbete med koppling till de övergripande 
målen och vårt bidrag till måluppfyllelsen.

4.1.1 Målområde – En kommun för alla

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bidrag till det övergripande målet Karlstadsborna ska ha tillgång 
till bra bostäder är vårt uppdrag att efter behovsprövning kunna erbjuda någon form av hyreskontrakt. 
Bostadsanskaffning gäller personer som på egen hand inte har möjlighet att ordna en bostad och som fått 
insatsen beviljad. Några vanliga orsaker till att behöva hjälp med bostad är låg inkomst, tidigare hyresskulder, 
aldrig har kommit in på bostadsmarknaden, missbruk eller psykisk ohälsa. Till de Karlstadsbor som får hjälp 
med bostad ingår också andra insatser och stöd för att stärka individen så att boendelösningen ska fungera och 
bli långsiktig. Prioriterade grupper i förvaltningens arbete är barnfamiljer, våldsutsatta och personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Nyanlända personer och familjer är en annan målgrupp som förvaltningen  
hjälper med bostad.

Förvaltningen erbjuder också stöd och förebyggande insatser för att minska risken för avhysning. Arbetet  
sker i samarbete med bland annat kommunens bostadsaktiebolag, KBAB, där trepartssamtal kan erbjudas för 
att gemensamt hitta lösningar för att personerna ska klara sin bostadssituation. I arbetet är barnfamiljer extra 
prioriterade. Tillgången till bostäder bygger på samverkan med olika fastighetsägare och möjligheten till olika 
former av hyreskontrakt. Förvaltningen har också egna boendeplatser till specifika målgrupper. Bostad först är 
en arbetsmodell för att åstadkomma boendelösningar för personer i missbruk och hemlöshet där utgångspunkten 
är att en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna hantera andra problem i livet. 
Under åren förvaltningen har jobbat enligt modellen har det fungerat väl för flera av de personer som fått 
möjligheten till en Bostad först-lägenhet. En utmaning i arbetet är att få tillgång till lägenheter till 
verksamheten. 

För att få en uppfattning om antalet hem- och bostadslösa genomför förvaltningen en årlig kartläggning  
av antalet hemlösa personer i Karlstad. Mätningen utgår från Socialstyrelsens fyra situationer för hemlöshet  
och baseras på de personer som finns i förvaltningens verksamhetssystem under mätperioden. Kön av beviljade 
ansökningar om hjälp med att få en bostad är också ett sätt att följa våra målgruppers behov av bostad. 
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Karlstad ska vara en trygg kommun

Fältsekreterarnas uppsökande verksamhet och uppdrag, att vistas i de områden och platser där våra målgrupper 
ungdomar och personer i missbruk eller hemlöshet rör sig, är ett av förvaltningens bidrag i arbetet med att 
Karlstad ska vara en trygg kommun. Vårt boendestöd, med syfte att ge struktur och att stärka individen till  
en fungerade vardag, är en insats för att stötta och skapa trygghet i personens boendesituation och delaktighet i 
samhället. Boendestödet bidrar till att skapa trygghet både för personen som får stöd, men också för andra runt 
omkring individen såsom fastighetsägare och andra Karlstadsbor.

I det trygghetsskapande arbetet finns ett samarbete och dialog mellan förvaltningens fältsekreterare, 
kommunens trygghetscenter och polismyndigheten. I samband med större evenemang, skolavslutning och  
andra storhelger samarbetar fältverksamheter i kranskommunerna, Trygghetscenter, polisen, Svenska kyrkans 
Ungdomsbussen med flera i gemensamma förstärkta insatser för att på ett tydligt sätt visa sin närvaro, sprida 
trygghet och att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomarna. Insatserna är värdefulla utifrån uppdraget att 
skapa en trygg miljö att visats i. Förvaltningen jobbar tillsammans med restaurangägare i stan för att skapa en 
bra och trygg miljö i och kring restaurangerna. Arbetet inom Krogar mot knark är ett exempel på det. Tillsyn 
och godkännande av serveringstillstånd, både för restauranger och för andra mer tillfälliga evenemang och 
tillställningar samt tillsyn av försäljningsställen för folköl och tobak, är också en del i vårt arbete med att skapa 
ett tryggt Karlstad.

Många av socialtjänstens grunduppdrag med utredningar och myndighetsutövning, både för barn, unga och 
för vuxna, är att skapa trygghet och värna om individens bästa utifrån olika perspektiv. Att involvera individens 
sociala nätverk i arbetet med familjer där det förekommer oro kring föräldraskapet är ett exempel på arbets- 
metoder som stärker tryggheten. En styrka med arbetet är att ge individen och familjen stöd och verktyg för  
att tillsammans skapa bättre och mer trygga förhållanden inom familjen och för barnen, inte minst egenmakt 
att påverka och styra sin egen situation. Under hösten har ett nytt arbetssätt startats. Två mötesledare möter 
handläggare över avdelningsgränserna och utförare för att ge stöd så att förvaltningen i högre grad ska arbeta 
utifrån helhetssyn och familjeorienterat arbetssätt i familjer där missbruk eller beroende förekommer.

Vår förvaltning erbjuder insatser till Karlstadsbor som lever i destruktiva relationer och som är utsatta för 
våld i olika former, exempelvis våld i nära relationer, hot och våld från kriminella gäng, prostitution och människo- 
handel. Här ingår att alltid se och fråga om våld, erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta barn och vuxna samt 
våldsutövare. Mäns våld mot kvinnor är ett samlingsnamn för bland annat våld i parrelationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck, könsstympning, våld och sexuella övergrepp mot barn, prostitution och människohandel. 
Krismottagningen för män erbjuder stöd till bland annat män som använder våld i en nära relation. Ytterligare 
våldsutövare har fått behandlande samtal på Familjehuset, där två familjebehandlare arbetar med våldsutövande 
föräldrar, vilket oftast handlar om pappor. 

I Karlstad finns KAST Värmland, samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster, som vänder sig till 
personer i länet över 18 år som köper sexuella tjänster. Verksamheten vänder sig till personer från hela Värmland 
och drivs i samverkan mellan kommunen, Region Värmland, Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan.  
Det pågår också ett kommungemensamt förebyggande arbete för att öka medvetenheten om förekomsten av 
sugardejting.

För personer i behov av ett skyddat boende har vi ansvar att hitta lösningar till ett tryggt boende och 
stödinsatser. Ofta handlar det om vuxna människor med eller utan barn som är utsatta för våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld eller av annan anledning lever under hot om våld. Behöver våldsutsatta flytta från sin 
hemkommun kan socialtjänsten, via samarbete med andra kommuner, ge stöd att göra det så att de kan få en 
permanent bostad i en ny kommun. 
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Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering

Vår utgångspunkt är att alltid möta andra med ett gott bemötande och respekt. För att personerna vi möter ska 
se sina möjligheter att växa och göra framsteg utifrån individuella förutsättningar och livsvillkor är coachande 
förhållningssätt ett verktyg. Andra delar vi lutar oss mot är mänskliga rättigheter, barnkonventionen, barn-
rättsperspektivet och att se alla som kompetenta individer och experter i sitt eget liv. Viktigt är också att möta 
Karlstadsborna där de befinner sig, med olika trosuppfattning, könstillhörighet och framtidsbilder. 

Vi jobbar också nära och i dialog med föreningar för att stärka möjligheterna till delaktighet för målgrupperna. 
I dialogen sker också ett aktivt arbete utifrån demokrativillkor och diskrimineringsgrunderna. 

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

För flera av våra målgrupper finns en upplevelse av utanförskap och det är ingen självklarhet för alla att vilja  
vara delaktiga i samhället och ibland saknar personen både tillit och tilltro till att kunna påverka och förändra 
sin situation. Ett av förvaltningens uppdrag är att tillsammans med personen överbrygga och minska avståndet 
samt att stärka individen till att ta sin plats. En viktig samverkanspart i det här arbetet är civilsamhället och de 
ideella föreningar som finns nära knutna till förvaltningens målgrupper. 

Vi arbetar med öppna mötesplatser och andra aktiviteter för att stärka möjligheten till gemenskap och 
minska upplevelsen av utanförskap. Syftet är att underlätta och få tillgång till samlad information och svar på 
frågor om hur samhället fungerar, lagstiftning, boende, uppehållstillstånd, ekonomiskt bistånd och mycket 
annat. Med individen som utgångspunkt vill vi stärka tillgängligheten och möjligheten till delaktighet. Brukar- 
medverkan och delaktighet är också viktigt inte minst i våra olika boenden. Inflytandeforum är en arbetsform 
med syfte att stärka delaktigheten för våra brukare. Meningsfull fritid, med nära kontakt med föreningslivet, är 
ett annat exempel på satsning med tydligt syfte att öka delaktigheten och integreringen i samhället. En del i ett 
mer strategiskt arbete för att stärka möjligheterna till delaktighet och minska känslan av utanförskap är vårt 
arbete med föreningsstöd och IOP-avtal, Idéburet offentligt partnerskap.

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv

Karlstadsbor som finns inom förvaltningens verksamheter lever under livsvillkor som påverkar deras möjligheter 
att leva ett hälsosamt liv. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, missbruk, behov av ekonomiskt stöd 
eller att de lever ett liv i destruktiva miljöer. Att stärka, motivera och stötta våra klienter och brukare att ta 
emot stöd och hjälp för att kunna bryta negativa mönster och livsstil är en del i förvaltningens arbete.

Meningsfull fritid för barn och ungdomar, sommarkollo och möjligheten att delta i en rad olika gratis- 
verksamheter och aktiviteter under lediga sommarveckor är något av det förvaltningen gör i samverkan med  
fler aktörer för att skapa möjligheter för ett socialt och meningsfullt liv. Aktiviteterna bidrar till att skapa 
relationer och att skapa minnen för livet. Skolnärvaroprojektet, med finansiering från kommunens sociala 
investeringsfond, är en satsning som barn- och ungdomsförvaltningen och vår förvaltning genomför tillsammans 
med syfte att i ett tidigt skede upptäcka och förhindra oroväckande skolfrånvaro bland elever i grundskolan. Ett 
bidrag till att minska risken för psykisk ohälsa, utanförskap och att stärka förutsättningarna för att kunna leva 
ett hälsosamt liv.

I det alkohol- och drogförebyggande arbetet arbetar vi tillsammans med fler förvaltningar och andra aktörer. 
Vi genomför utbildningsinsatser för personal som i sin vardag arbetar med ungdomar och driver arbete för att 
kunna erbjuda en lugn och fin skolavslutning och student. Genom att fortsatt prioritera tillsyn på restauranger 
med serveringstillstånd och försäljningsställen av folköl och tobak, förebyggande utbildning och information,  
så bidrar vi till Karlstadsbornas hälsa, trygghet och säkerhet.

Vi erbjuder olika typer av förebyggande eller tidiga insatser till familjer eller vuxna par som önskar eller 
söker stöd i sitt föräldraskap eller i att klara utmaningar i sina relationer. ”När två blir tre-samtal” och förskole-
teamet Tummen är exempel på verksamheter med syfte att tidigt upptäcka och kunna erbjuda föräldraskaps- 
och relationsstärkande insatser. Tummen samverkar med och ger också stöd till förskolepersonal. I stadsdelen 
Rud finns kommunens familjecentral. Hembesök hos nyblivna föräldrar och familjer som fött sitt första barn i 
Sverige är en inarbetad del som pågår på Kronoparken. 
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Mottagningen Första Linjen är en gemensam ingång till kommunens och regionens verksamheter för barn och 
unga som har lindrig till måttlig psykisk ohälsa. I verksamheten där regionen och kommunerna i Karlstad, 
Grums, Forshaga, Kil och Hammarö samverkar, ingår psykologer, socionomer, sjuksköterska och specialpedagog. 
Ledsen, nedstämd eller deprimerad, liksom oro, ångest eller ängslan är de vanligaste kontaktorsakerna. 

Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning eller problematiskt bruk av alkohol, droger eller 
spel om pengar behöver många gånger eget stöd. Genom anhörigstödet erbjuds stöd och vägledning av anhörig-
konsulenter men även olika aktiviteter och grupper för kunskap och erfarenhetsutbyte.

Vi genomför också kampanjen Vardagshjältar för att lyfta fram goda förebilder, både personer och verksam-
heter, som gör skillnad och skapar livskvalitet för barn och unga i Karlstad. 

4.1.2 En kunskaps- och tillväxtkommun

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva

Att kunna försörja sig själv och sina eventuella barn är en förutsättning för hälsa. Det handlar inte bara om 
möjlighet till försörjning utan också om självständighet, självrespekt och att vara oberoende. 

Arbetet har flera inriktningar. Dels att stötta, hjälpa och motivera unga som hoppat av eller avslutat sin 
grund- eller gymnasieskola utan fullständiga betyg att fullfölja sina studier, dels att hitta andra alternativ för  
att ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet ska också stödja och hjälpa Karlstadsbor med 
behov av ekonomiskt stöd att finna alternativ och vägar för att kunna försörja sig själva. Det kan handla om  
att börja studera, delta i olika arbetsmarknadsinsatser eller, om förutsättningarna är sådana, att personen får 
hjälp att ansöka om sjukersättning. Det pågår en rad olika insatser och projekt riktade mot olika målgrupper för 
att ge kunskap om bristyrken och möjlighet till studier och praktik, för att öka möjligheterna för personerna att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Många av de Karlstadsbor förvaltningen arbetar med är personer som på egen 
hand har väldigt svårt att få arbete eller som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Att stötta 
och handleda arbetsgivare till att anställa personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, är också en 
del i arbetet med att fler ska komma ut på arbetsmarknaden och nå egen försörjning. Många av våra insatser och 
projekt genomför vi i samverkan med vuxenutbildningen, samordningsförbundet, regionen, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan.

4.2 VARDAGSHJÄLTAR
Kampanjen Vardagshjältar uppmärksammar för elfte året i rad verksamheter och personer som skapar  
livskvalitet för barn och unga i Karlstad. Syftet med kampanjen är att få lyfta fram vardagshjältar som  
lite i det dolda arbetar med att göra skillnad för våra barn och unga och ge dem extra uppmärksamhet.
 
Priset delas ut i fyra kategorier och årets pristagare är: 
• Årets medarbetare: Gunilla Svärd, lärare på Hagaborgsskolan.
• Årets verksamhet: Utesimskolorna, Orrholmen.
• Årets samverkan: Näktergalen (Samverkan mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun).
• Årets förening: Frysbox i Karlstad (Socialt ungdomsprojekt med en blandning av thaiboxning och dialog).

På grund av pandemin kunde inte hjältarna överraskas på samma sätt som tidigare. Årets ambassadör  
Sofie Skoog, höjdhoppare, överraskade pristagarna genom att ”hoppa in” i Teams-möten och  
berätta att de blivit vardagshjältar. Det blev ett väldigt lyckat överraskningsmoment.

Du kan läsa mer om vardagshjältarna på karlstad.se/vardagshjaltar 
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I det här avsnittet redovisas arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet med utgångspunkt från 
kommunens reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden samt lagstiftning med tyngdpunkt på 
socialtjänstlagen. 

Nämndens ansvar

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik och ska motverka 
arbetslöshet i kommunen. Nämnden ansvarar också för individ- och familjeomsorgen som handlar om bland 
annat stöd till familjer, barn och unga, liksom till personer inom missbruk och beroende, hjälp till en skälig 
levnadsnivå genom bistånd för försörjning och boende, samt socialpsykiatri. Flyktingmottagande tillhör också 
nämndens ansvar, liksom tolkverksamhet, budget- och skuldrådgivning, boutredningar och frågor om tillstånd 
och tillsyn för alkohol och tobak. Även kommunens uppgifter enligt hemvärnsförordningen hanteras av 
nämnden.

”Till socialnämndens uppgifter hör att: 
• göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
• medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och 

enskilda främja goda miljöer i kommunen
• informera om socialtjänsten i kommunen
• genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
• svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 

enskilda som behöver det.” 
3 kap. 1 § Socialtjänstlagen

Sekretess och tystnadsplikt 

För medarbetare, förtroendevalda och uppdragstagare inom socialtjänsten gäller offentlighets- och sekretess- 
lagen. I lagen regleras bland annat sekretessen som gäller allmänna handlingar och det som rör enskilda  
ärenden. Verksamheten styrs också av tystnadsplikten.

Organisation

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en funktionsindelad organisation som består av en stab under 
socialdirektören samt tre avdelningar:
• Avdelningen för integration, försörjning och arbete.
• Familjeavdelningen.
• Vuxenavdelningen.

Servicegarantier

En servicegaranti är en beskrivning av en viss tjänst som ska tydliggöra vad 
kommunen garanterar. Syftet med servicegarantier är att kommunen vill ge 
Karlstadsborna och näringslivet en bra och snabb service, ett gott bemötande  
och hög tillgänglighet. Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om 
följande tre servicegarantier. 
• Beslut om ekonomiskt bistånd inom sju arbetsdagar.
• Beslut om serveringstillstånd inom sex veckor.
• Arbetslösa ungdomar får erbjudande om aktivering inom en månad.
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Internationellt arbete

Det internationella arbetet ska integreras i kommunens verksamheter och antalet internationella kontaktytor 
öka. I Karlstads kommuns internationella plan framgår att det ska vara ett strategiskt verktyg för verksamhets-
utvecklingen och vara till nytta för medborgarnas och brukarnas välfärd.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är medlem i forumet för sociala frågor Social Affairs Forum (SAF)  
i Eurocities. Forumet arbetar för att stärka kommuners engagemang i utvecklingen och genomförandet av 
nationell och EU:s socialpolitik samt främja kunskapsutbyte och skapa möjlighet för internationella samarbeten. 
I forumet finns ett flertal arbetsgrupper, där förvaltningen är engagerad i ”Migration & integration” samt 
”Employment”. Det finns också samarbetsnätverk inom Eurocities där förvaltningen engagerat sig i ”Children 
and young people” samt ”Substance Abuse Prevention”.

Ett transnationellt projekt ”Connext for Inclusion” pågår där förvaltningen samverkar med partner i Belgien 
och Finland. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och har beviljats förlängning till och med juni 
2021.

5.1 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppdrag kring den lokala arbetsmarknads- 
politiken. Nämnden ska bidra till att motverka arbetslöshet i kommunen. 

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Karlstad och kommunen som geografiskt område, fortsätter  
att öka. Enligt den senaste statistiken hade 55 682 personer sin arbetsplats i Karlstads kommun. 
Förvärvsintensiteten, andelen av befolkningen mellan 20 och 64 år med förvärvsarbete, ökade under 2019  
till 78,7 procent för kvinnor medan den minskade från 79,3 till 78,5 procent för män. 

Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Karlstads kommun, 16–64 år  2016  2017 2018 2019

Karlstad 51 773  52 840 53 762 55 682

Kvinnor 25 327  25 597 25 818 27 074

Män 26 446  27 243 27 944 28 608

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

Förvärvsintensitet för befolkningen, 20–64 år, i Karlstad 2016 2017 2018 2019

Kvinnor 77,8 % 78,2 % 78,4 % 78,7 %

Män 77,6 % 78,7 % 79,3 % 78,5 %

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB

I december 2020 var 11,7 procent av målgruppen 18 till 24 år i Karlstad öppet arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd. Bland kvinnorna i åldersgruppen var 9,0 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitets-
stöd och bland männen var andelen 14,3 procent. Den totala andelen arbetslösa 18 till 24 år i Karlstad är dock 
även i år något lägre än rikets totala andel på 11,8 procent.

Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den  
registerbaserade arbetskraften 18–24 år, under år 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa kvinnor 3,2 2,7 3,1 4,7

Öppet arbetslösa män 5,4 4,6 5,1 7,4

Kvinnor i program med aktivitetsstöd 4,9 3,3 3,5 4,7

Män i program med aktivitetsstöd 8,0 6,4 5,3 6,5

Källa: Arbetsförmedlingen
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2020 var 8,6 procent av målgruppen 16 till 64 år i Karlstad öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. 
Bland kvinnorna i åldersgruppen var 8,1 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd och bland 
männen var andelen 9,1 procent. Den totala andelen arbetslösa 16 till 64 år i Karlstad skiljer sig inte mycket 
från rikets totala andel på 8,5 procent.

Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i % av den  
registerbaserade arbetskraften, 16–64 år, under 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Öppet arbetslösa kvinnor 3,3 3,6 3,6 4,5

Öppet arbetslösa män 4,1 4,1 4,4 5,5

Kvinnor i program med aktivitetsstöd 3,3 2,8 2,9 3,6

Män i program med aktivitetsstöd 3,9 3,1 2,9 3,6

Källa: Arbetsförmedlingen 

Stärka möjligheterna till sysselsättning och arbete

Verksamheterna Jobbcenter, Solaenheten och enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning, EAS, Horisont 
samt Värmlands framtid syftar till att stödja människor till arbete, studier eller annan sysselsättning. 
Verksamheterna erbjuder coachning och motiverande samtal, hjälp med jobbsökaraktiviteter, praktikplats, 
studievägledning, arbetsprövning, arbetsträning och sysselsättning. Insatserna kan vara både individuella och, 
eller gruppaktiviteter. Arbetsmarknadsanställningar med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen, anpassat för 
olika målgrupper, är en insats som kan erbjudas Karlstadsborna. Syfte är alltid att underlätta och skapa förut-
sättningar för en meningsfull sysselsättning och att närma sig studier eller etablering på arbetsmarknaden. 
Solaenhetens verksamhet bidrar utöver arbetsmarknadsinsatserna till kommunens miljöarbete genom återbruk 
av till exempel möbler, kläder, inventarier och andra hemartiklar som säljs på Solareturen. Till Solaenheten hör 
också Solacykel som lånar ut cyklar till turister och invånare i Karlstad under sommarmånaderna.
Verksamheten har också tjänsten, Sola-Tage, som ökar möjligheterna för återbruk inom koncernens 
verksamheter. 

Verksamheterna samarbetar bland annat med vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
regionen och näringslivet. Under året har 935 personer varit aktiva i arbetsmarknadsåtgärder och av dem har 717 
också ekonomiskt bistånd. Av de 935 personerna är 394 kvinnor och 540 män och 25 procent tillhör målgruppen 
unga vuxna 16 till 24 år. Av de 717 som också har ekonomiskt bistånd är 311 kvinnor och 406 män. Av dem 
hör 23 procent till målgruppen unga vuxna 16 till 24 år. 

Jobbcenter fortsätter att fokusera allt mer på att kombinera jobbpaket, arbetsmarknadsanställningar med 
utbildning, så kallade jobbspår. Vi har utvecklat en bra samverkan med vuxenutbildningen som är flexibla och 
hittar utbildningslösningar utifrån arbetsplatsens önskemål. Under 2020 har färre arbetsmarknadsanställningar 
och jobbspår startats än planerat. Det beror på att många företag ansåg att det var svårt att ta emot nya personer 
i sina verksamheter på grund av coronapandemin. Vi startade dock ett nytt jobbspår mot lokalvård tillsammans 
med teknik- och fastighetsförvaltningen och under våren ett till sommarvikariat för fastighetsskötsel med KBAB. 
Då vi startat färre grupper och jobbspår har vi under året försökt lägga mer fokus på att skapa individuella 
“utbildningsspår”, det vill säga att koppla på utbildningsinsatser under en arbetsmarknadsanställning för att öka 
anställningsbarheten eller möjligheter till utbildning för individen. Till exempel har det funnits möjlighet att 
läsa in en kurs på vuxenutbildningen för att, efter sin arbetsmarknadsanställning inom vård, kunna fortsätta läsa 
till undersköterska. 

Jobbpaket innebär i huvudsak att, i stället för arbetslöshet och försörjningsstöd, erbjuda ett tidsbegränsat 
arbete inom koncernen Karlstads kommun som ett första steg tillbaka till arbetslivet efter en längre tid utanför 
arbetsmarknaden. Jobbpaketen har pågått sedan 2009 och under året har 94 personer fått del av insatsen. Under 
2020 har vi hamnat lägre än vi planerat på grund av coronapandemin och svårigheten för arbetsplatser att ta 
emot arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer anställda i jobbpaket under hela eller delar av året, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Antal personer anställda i jobbpaket under hela eller delar av året 176 210 212 201 94

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning erbjuder insatsen stöd till arbete där de använder delar av 
metoden Individual Placement and Support, IPS, som är specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av personer 
med psykisk ohälsa. Målsättningen är att personen, bland annat med stöd och vägledning av en särskild hand- 
ledare, ska få ett reguljärt deltids- eller heltidsarbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbetsintegrerade sociala företag – kooperativ

Blivande kooperatörer ska ges enhetligt och bästa möjliga stöd i form av till exempel utbildning, ekonomi och 
handledning. Under 2020 har en utbildning i socialt företagande påbörjats men på grund av coronapandemin 
tillfälligt pausats. I jämförelse med tidigare utbildningar riktar sig denna utbildning mot personer som befinner 
sig inom ett arbetsmarknadsprojekt med en redan tydlig affärsmodell med fokus på byggåterbruk. Tanken är att 
verksamheten ska knoppas av till ett socialt företag när den når ekonomisk bärighet. Det är därför viktigt att ge 
deltagarna i verksamheten utbildning kring företagsmodellen och vad det innebär att starta företag.

Förvaltningen har samarbetsavtal och erbjuder handledarstöd till flera sociala arbetskooperativ i Karlstad:
• Brillianten cykelverkstad, café och secondhandbutik.
• Solakoop Bed & Breakfast.
• Solatassen hunddagis.
• Mediagruppen.

Feriejobb

I sommar fick alla som sökt ett feriearbete inom kommunens förvaltningar och bolag samt ideella föreningar. På 
grund av pandemin valde vård- och omsorgsförvaltningen att inte ta emot feriearbetande ungdomar. Barn- och 
ungdomsförvaltningen gjorde ett eget arrangemang med enbart utomhusaktiviteter så feriearbetande ungdomar 
kunde tas emot. Ett antal ungdomar tackade av olika anledningar nej till arbete. Flera förvaltningar gjorde sitt 
yttersta och anmälde många platser så arbete kunde erbjudas under det ansträngda läget. För många ungdomar 
är feriearbete första kontakten med arbetslivet. Under året har 1 029 ungdomar varit erbjudna feriearbete, 558 
flickor och 471 pojkar. Av dessa tackade 893 ungdomar ja till feriearbete, 480 flickor och 413 pojkar.

Projekt

Projektet Värmlands Nya, som pågick till februari 2020, riktade sig till unga nyanlända, 15 till 24 år, i grund- 
och gymnasieskola med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Syftet var att fler i målgruppen ska nå 
måluppfyllelse. Genom projektet får unga nyanlända kunskap om regionens arbetskraftsbehov, möjligheter att 
göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv. Som del av projektet har deltagarna fått möjligheter till 
läxläsning på modersmål, extra simundervisning, stöd för meningsfull fritid och arbetsmarknadskunskap. Som 
del i arbetet har barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram ”Känn Dig Själv-lådor” för att ge unga nyanlända 
ökad kunskap om bland annat barnkonventionen. 

ESF-projektet Värmland Tillsammans ska utveckla insatser, metoder och aktiviteter för utrikesfödda kvinnor 
och män i åldern 15 till 64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden och, eller inte är redo för de insatser 
som i dag finns tillgängliga i kommunerna. Syftet är att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen 
ska komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Projektet är en samverkan mellan 
tio deltagande kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Region Värmland, och civilsamhället. Projektet går nu 
mot sitt slut då det pågår fram till februari 2021. Det har varit ett mycket bra projekt där vi fått goda resultat 
och många värdefulla erfarenheter.
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Fri är ett projekt som erbjuder strukturerade aktiviteter inom friluftsliv. Projektet är anpassat till personer med 
social ångest, med en svårighet att ta sig hemifrån. Planeringen är individuell men aktiviteterna utförs i mindre 
grupper. Syftet är att bryta isolering genom exponering mot ett mindre sammanhang och andra människor. 
Gruppverksamheten följer årstiderna när det kommer till aktiviteter så har vi fokus på hållbarhet samt ett starkt 
miljöperspektiv. Verksamheten tillhandahåller en minibuss för att kunna hämta deltagare i hemmet, under en 
period, för att deltagaren ska få stöttning att starta upp i aktiviteten. Aktiviteterna äger huvudsakligen rum i 
naturen runt om i kommunen. Under året har 16 personer deltagit, varav 3 kvinnor och 13 män. Projektet 
avslutades i december 2020. 

ESF-projektet Connext for inclusion är ett internationellt projekt med partners från Belgien och Finland. 
Grunden för metodutvecklingen är spelifiering och Serious Urban Games. Spelifiering innebär att använda 
element från speldesign på områden som i grunden inte är spel. Spelen kan skapas och användas inom många 
olika områden där målgruppen nyanlända behöver ökad kunskap och erfarenhet, exempelvis inom samhälls- och 
arbetsmarknadskunskap, branschkunskap och jobbsök. Projektet startades i september 2019 och pågår till juni 
2021. Projektet har under den senaste delen fokuserat på att utbilda nya gamemasters för att på så vis sprida 
kunskapsmetodiken inom Karlstads kommun. Ett nytt digitalt spel utifrån metoden har skapats där fokus är 
jämställdhet inom arbetslivet. Det är i första hand riktat mot nyanlända men kommer även vara användbart  
för andra målgrupper. 

ESF-projektet Värmlands arbetskraft riktar sig till personer som är i åldern 16-29 år som varken arbetar  
eller studerar med fokus på de som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Projektet är  
ett så kallat pärlbandsprojekt som bygger på identifierade brister från tidigare genomgånget projekt Värmlands 
framtid. Syftet är att prova på nya sätt att stödja personer ut på arbetsmarknaden. I projektet ingår även upp- 
sökande arbete och hälsoarbete. Projektet startades i mars 2020 och pågår till maj 2022. 

ESF-projektet Värmlands arbetskraft 2.0 riktar sig till personer som är i åldern 18-29 år som varken arbetar eller 
studerar med fokus på de som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Syftet är att prova på nya 
sätt att motivera och stödja personer till studier. Projektet är baserat i verksamheterna Ung Arena, Solareturen och 
Jobbcenter. I projektet stärks individen att ta steg att närma sig studier, genom motiverande och vägledande insatser. 
Projektet startades i september 2020 och pågår till december 2022. Både Värmlands arbetskraft och Värmlands 
arbetskraft 2.0 är nära anknutet till befintlig verksamhet. Alla nya metoder ska provas i verksamheten under projektets 
gång. Det för att underlätta införande och undvika att projektet blir en isolerad ö.

Samspelet

Kommunen, regionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar i Samspelet - ett finansiellt 
samordningsförbund. I projektet Stegen där förvaltningen är projektägare, erbjuds personer olika skräddarsydda 
aktiviteter som coachande samtal och jobbcoachning, hälso- och friskvårdsaktiviteter samt arbetsträning och 
praktik. Syftet är ett ökat välbefinnande med målet egen försörjning genom arbete eller studier. Stegen Karlstad 
har under 2020 haft 111 registrerade deltagare varav 83 är kvinnor och 28 är män. Totalt under året har 58 
personer avslutats, 48 kvinnor och tio män. Av de avslutade kvinnorna har sju avslutats efter stegförflyttning 
närmare, eller till, arbetsmarknaden och 23 har avslutats till medicinsk rehabilitering. Motsvarande siffra för 
männen är att två har gjort en stegförflyttning närmare, eller till arbetsmarknaden och fyra har avslutats till 
medicinsk rehabilitering, som kan innebära väntan på beviljande av sjukersättning. Alla deltagare har efter 
avslut fått rätt stöd från rätt part. Det här året har färre personer än planerat avslutats mot arbete eller studier. 
Främst beror det på pandemins effekter eftersom situationen har stoppat upp möjligheten att knyta anställningar 
med arbetsgivare.
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5.2 EKONOMISKT BISTÅND
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt  
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt…
…Vid prövning av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes 
ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas  
så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

Biståndsparagrafen i socialtjänstlagen som citeras ovan är en så kallad rättighetsparagraf för den enskilde vilket 
innebär att kommunen har skyldighet att leva upp till lagens krav. Den enskilde har dock alltid i första hand ett 
eget ansvar för att klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Syftet är att det ska träda in tillfälligt och 
tillförsäkra enskilda en skälig levnadsnivå vid kortare perioder av försörjningsproblem. Befolkningens behov av 
ekonomiskt bistånd påverkas av situationen på arbetsmarknaden, hur trygghetssystemen är utformade, av 
befolkningsförändringar samt av inkomst- och kostnadsutveckling. Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
beviljas i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Totalt har 2 946 personer äldre än 18 år 
beviljats ekonomiskt bistånd någon gång under 2020. 

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet består av två delar. Dels riksnormen, som fastställs årligen av regeringen och som är lika för 
alla kommuner i landet, dels de utgiftsposter som varierar individuellt. Till dem räknas boende, hushållsel, 
arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Skälig levnadsnivå är ett 
centralt begrepp som beskriver den nivå på kvalitet och levnadsstandard som lagen garanterar. Kommunen får 
enligt socialtjänstlagen ge bistånd utöver skälig levnadsnivå. Exempel på sådana ärenden kan vara situationer där 
barnperspektivet utgör en viktig del i en helhetsbedömning av biståndsbeslutet. 

Under år 2020 har verksamheten fattat 38 142 beslut om ekonomiskt bistånd. Av dessa är 15 896 avslag. 
Den vanligaste orsaken till avslag är att det inte var nödvändigt för en skälig levnadsnivå. 

Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare 2020
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Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
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De vanligaste anledningarna till att en person söker ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och arbetshinder, sociala 
skäl. Det finns vissa skillnader till orsaken till försörjningshinder mellan kvinnor och män. Det är fler kvinnor 
med försörjningshinder som är sjukskrivna, har sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetar deltid ofrivilligt, är 
föräldralediga eller arbetslösa, medan det är en större andel män som har arbetshinder av sociala skäl. 

I jämförelse med föregående år har antalet personer med ekonomiskt bistånd ökat något under 2019. Det året 
var det också en ökning med 38 barn i familjer med ekonomiskt bistånd jämfört med 2018. Värt att notera är 
också att de här siffrorna är officiell statistik som presenteras året efter, vilket betyder att den officiella statistiken 
för 2020, då vi vet att ansökningarna om ekonomiskt bistånd ökade som en effekt av pandemin, kommer först 
under 2021.

Antal hushåll och personer med ekonomiskt bistånd i Karlstad,  
år 2015 till 2019 2015 2016  2017 2018 2019

Antal hushåll 2 502 2 340 2 351 2 338 2 411

Antal personer 4 035 3 890 3 960 3 874 3 972

Antal barn under 18 år 1 159 1 167 1 236 1 178 1 216

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser

Andelen Karlstadsbor med försörjningsstöd är oförändrad, 4,2 procent mellan 2018 och 2019. Andelen 
Karlstadsbor med ekonomiskt bistånd är lägre än länet i övrigt men högre än riket. 

Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd, %, år 2016 till 2019 2016 2017 2018 2019

Karlstad 4,3 4,3 4,2 4,2

Värmlands län 4,7 4,9 4,7 4,7

Riket 4,1 4,0 4,0 3,7

Källa: Socialstyrelsen, Öppna jämförelser

Av andelen vuxna Karlstadsbor med ekonomiskt bistånd är det 34 procent som har ett långvarigt ekonomiskt 
bistånd. Det innebär att personerna har fått beviljad ersättning i minst tio månader under ett kalenderår. Totalt 
utgör den gruppen 1,4 procent av Karlstadsborna. 19,1 procent av vuxna biståndsmottagare i Karlstad har ett 
mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Vilket innebär att de har fått beviljat bistånd i minst 27 månader under 
3 år.

Andel av befolkningen med långvarigt ekonomiskt bistånd, %, år 2016 till 2019 2016 2017 2018 2019

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)* 31,5 32,7 33,5 34

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen ** 1,4 1,4 1,4 1,4

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)* 19,6 18,0 18,9 19,1

Källa: *Socialstyrelsen, **andelen räknas ut av arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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Barn i familjer med ekonomiskt bistånd

”Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska 
och sociala utveckling. De som har huvudansvaret för barnet ska se till att de levnadsvillkor som är 
nödvändiga för barnet uppfylls…”

        Artikel 27, FN:s barnkonvention

Uppskattningar av hur många barn som är ekonomiskt utsatta varierar kraftigt beroende på vilken definition 
som används. Begreppet absolut fattigdom innefattar personer som antingen får ekonomiskt bistånd eller har låg 
inkomststandard. Begreppet låg inkomststandard är kopplat till en schablon som utgår från familjens samman-
sättning. Socialstyrelsens senaste sammanställning visar att 1 216 barn ingår i familjer med ekonomiskt  
bistånd vilket är 6,7 procent av alla barn under 18 år i Karlstad. Siffran är den samma som föregående år. Lång- 
varigt ekonomiskt bistånd betyder att hushållet beviljats ekonomiskt bistånd i tio månader eller längre under  
ett kalenderår. I Karlstad lever två procent av barnen under 18 år i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. 
Undersökningar visar att barn som lever i familjer med svag ekonomi har sämre hälsa, lägre välbefinnande och 
fler psykosociala besvär. 

Barn och unga i hushåll med ekonomiskt bistånd i Karlstad, år 2016 till 2019 2016 2017 2018 2019

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) 6,9 7,2 6,7 6,7

Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 2,1 1,9 1,9 2,0

Källa: Socialstyrelsen

SKR-projektet 

Karlstad deltar som en av 27 kommuner i Sverige i SKR:s nationella projekt för att bryta långvarigt bistånds- 
beroende och utveckla verksamhetsområdet. Projektet startade under våren 2018 och pågår till våren 2021. Alla 
deltagande kommuner har egna projektplaner som beskriver kommunens utmaningar. Hos oss jobbar vi aktivt 
med att skapa förutsättningar för att få mer tid till möten med våra klienter, för att stötta till egen försörjning 
och bryta det långvariga biståndsberoendet. 

Från ekonomiskt bistånd till egen försörjning

Totalt avslutades 1 270 hushåll som beviljats försörjningsstöd någon gång under 2020. Av de 1 270 hushållen  
är det 619 som gått till egen försörjning och de vanligaste avslutningsorsakerna är att hushållet avslutas till 
arbete. I jämförelse mot föregående år har antalet hushåll som avslutats mot studier ökat med 42 hushåll,  
från 167 till 209.

Antal hushåll som har gått från bidrag till egen försörjning, år 2018 till 2020 2018 2019 2020

Annan ersättning, bidrag 230 217 170

Arbete 266 236 196

Studier 97 167 209

Pension 43 24 28

Ersättning p.g.a. arbetslöshet 11 7 16

Summa 647 651 619

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Väntetider 

En besökstid inom två veckor är målet för en person som söker ekonomiskt bistånd första gången, eller inte varit 
aktuell de senaste sex månaderna. Kommunens kontaktcenter bokar in tider för personen till handläggarna. 

Felaktiga utbetalningar

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet, måste en myndighet 
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som har skäl att anta att en annan myndighet har beslutat om eller betalat ut förmåner till en person på fel 
grunder, informera den andra myndigheten om det. Underrättelseskyldigheten har tidigare inte gällt för  
kommunen men gör det nu. 

Bidragsbrott

Den som medvetet försöker få ut mer ersättning eller bidrag från välfärdssystemen än vad den har rätt till kan 
dömas för bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen. Även den som låter bli att anmäla ändrade förhållanden kan 
dömas för bidragsbrott. Utredare på förvaltningen granskar misstänkt fusk med ekonomiskt bistånd och 
samarbetar med polis och åklagare. 

Bestämmelsen innebär en skyldighet att göra en anmälan vid misstanke om bidragsbrott. Det är alltså inte 
möjligt att avstå från anmälan på grund av social hänsyn. En anmälan ska ske ”när det finns en välgrundad 
anledning att anta att ett brott har begåtts”. 

Förmedlingsmedel

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan, efter att en person lämnat fullmakt, förvalta den personens 
ekonomi genom att ta in inkomster, till exempel pension eller barnbidrag och betala räkningar. Fullmakt kan 
lämnas för del av eller för hela ekonomin. Förmedlingsmedel är en frivillig och tidsbegränsad insats. Under året 
har 148 personer varit aktuella för pågående insats, 73 kvinnor och 75 män. Av dessa personer har 46 avslutat 
insats under året. Avsikten är att personen på sikt själv ska klara planeringen av sin ekonomi eller att den ska 
skötas av annan, exempelvis god man.

Arbetsmarknadsåtgärd och ekonomiskt bistånd

Under 2020 är 717 personer med ekonomiskt bistånd i en arbetsmarknadsåtgärd, vilket är en minskning med 
44 personer från året innan. Antalet personer med enbart ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelser med 
föregående år. Sammantaget är det 2 946 personer som har beviljats ekonomiskt bistånd under året.

Vuxna i arbetsmarknadsåtgärd med ekonomiskt bistånd och 
vuxna med ekonomiskt bistånd, antal, år 2016 till 2020
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Övre delen av stapeln visar 
personer i arbetsmarknadsåtgärd 
med ekonomiskt bistånd. 

Nedre delen av stapeln visar 
personer med ekonomiskt bistånd.

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Utgångspunkten för verksamheten är att hjälpa människor vidare till egen försörjning. Det kan handla om 
arbete, studier eller om arbetsförmåga saknas helt, ansöka om ersättning från Försäkringskassan. För att stödja 
arbetslösa med försörjningsstöd att nå egen försörjning gör handläggaren och den sökande tillsammans en 
planering. 

Verksamheterna på Sandbäcken och Killstad erbjuder arbetsrehabilitering till personer över 18 år med 
psykisk ohälsa, med eller utan beroendeproblematik.
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5.3 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
”Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under 
ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”. 

5 kap 12 § Socialtjänstlagen

Människor som är i behov av ekonomisk rådgivning och som önskar hjälp att hitta lösningar på ekonomiska 
problem, erbjuds budget- och skuldrådgivning av kommunen. Tjänsten är lagstadgad och kostnadsfri. Budget- 
och skuldrådgivningen är en rådgivande verksamhet, som erbjuder hjälp med att se över den rådsökandes 
privatekonomiska situation. Bland annat erbjuds hjälp med att göra en budget, kartläggning av skulder och 
därefter erbjuds alternativa vägar ut ur skuldsättningen, såsom frivilliga betalningsuppgörelser, ackordsförslag 
eller hjälp att ansöka om skuldsanering. Hjälp erbjuds även vid eventuella överklagningar och omprövningar, 
som kan bli aktuella under en skuldsaneringsperiod. Det finns två olika typer av skuldsanering, en vanlig 
skuldsanering om fem år samt en för företagare om tre år och ansökningarna prövas av Kronofogden. En 
skuldsanering innebär att en person eller företagare, under vissa förutsättningar, får betala en del av sin skuld 
och resterande skrivs av. 

Förebyggande arbete bedrivs i form av informationsinsatser, som riktar sig såväl till företag och organisationer, 
som till förvaltningens egna verksamheter. Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag för att motverka överskuld- 
sättning, har budget och skuldrådgivningen utformat ett utbildningsprogram, där målet är att hålla två  
till fyra utbildningstillfällen per år. Syftet är att fler ska våga ställa frågan: Hur mår din ekonomi? samt att  
fler ska kunna hjälpas åt att uppmärksamma, stoppa och vägleda personer till rätt stöd och hjälp, så tidigt  
som möjligt. Det förebyggande arbetet och utbildningsinsatsen har legat vilande i år på grund av pandemin. 

Kommuner måste enligt lag förebygga spelberoende och även erbjuda behandling av spelberoende. Budget- 
och skuldrådgivningen har under flera år, uppmärksammat ett ökat inflöde av personer som har stora skulder  
till följd av spel om pengar. Utifrån det har en samverkan med behandlingsenheten Kompassen och vuxen- 
avdelningens öppenvård tagits och personer med behov av behandling för sitt spelberoende, har hänvisats dit. 
Personer som deltagit i Kompassens verksamhet, har normalt fått besök av budget- och skuldrådgivningen,  
som informerat om privatekonomi och vilken hjälp som kan erbjudas. Ingen sådan informationsinsats har heller 
genomförts i år med anledning av pandemin. Budget- och skuldrådgivningen har under året haft 14 rådsökande 
med ett uttalat spelberoende. Därutöver fanns misstanke om ytterligare spelberoende hos flera andra, men som 
ännu inte erkänt beroendet för sig själva.

Antal avslutade ärenden avseende budget- och skuldrådgivning, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinnor 116 179 137 160 148

Män 154 172 143 153 182

Totalt 270 351 280 313 330

Antal inskickade skuldsaneringsärenden, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Kvinnor 55  96 95  87 86

Män 42 86 76 96 101

Totalt 97 182 171 183 187

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Statistiken inkluderar Hammarö, Grums och Forshaga.

Under året har 330 ärenden om budget- och skuldrådgivning avslutats och av dessa rör 244 ärenden 
Karlstadsbor. 187 skuldsaneringsärenden har skickats in och av dessa rör 145 ärenden Karlstadsbor. 
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5.4 BARN, UNGDOM OCH FAMILJEVÅRD
”Socialnämnden ska verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.” 

5 kap. 1 § Socialtjänstlagen

Insatser för att förebygga och upptäcka att barn far illa är av central betydelse i arbetet med att stärka skyddet 
för barn i utsatta situationer. I samhället finns flera arenor med ansvar för barns utveckling bland annat för- 
skolan, skolan, hälso- och sjukvården via barnmedicin, barnpsykiatri, barnhabilitering och elevhälsovård. Även 
andra verksamheter som primärvård, vuxenpsykiatri och missbruksvård har ett ansvar att vara uppmärksamma 
på barns förhållanden. Socialnämnden har ett primärt ansvar för att de olika samhällsaktörerna samverkar i 
frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Anmäla oro för barn

”Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden.”
14 kap. 1 c § Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen uppmanar allmänheten, som ser eller misstänker att ett barn far illa, att anmäla det till 
socialnämnden eftersom det kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Dessutom har 
alla som arbetar med barn och ungdomar ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa och en skyldighet 
att genast anmäla det till socialnämnden eftersom det kan innebära att nämnden kan behöva ingripa till ett 
barns skydd. De som omfattas av skyldigheten är myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, 
Kriminalvården, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen.

Samma dag som en orosanmälan om barn och ungdom som far illa lämnas görs en skyddsbedömning. 
Därefter har socialtjänsten 14 dagar på sig att besluta om en utredning ska inledas. Både vuxna och barn som 
har problem inom familjen kan också själva vända sig till socialförvaltningen, för att tillsammans med verksam-
heten diskutera vilka möjligheter till hjälp som kan finnas.

Utredning om barns situation

”Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat 
sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.”

11 kap. 1 § Socialtjänstlagen

När en familj behöver stöd eller hjälp från socialförvaltningen inleds en utredning för att kartlägga och beskriva 
situationen runt barnet och familjen. En viktig del i arbetet är samtalen mellan personal, barnet och föräldrarna. 
Samtalen kan ske gemensamt eller enskilt med de olika berörda. Ofta kan man redan i en första kontakt komma 
överens om vilket stöd som behövs. 

Socialförvaltningen försöker alltid, så långt det är möjligt, göra utredningen i nära samarbete med barnet och 
familjen. För att få en helhetsbild behöver också ofta kontakter tas med andra i barnets omgivning, till exempel 
barnavårdscentral, förskola och skola. Familjen kan också ge förslag på personer som kan tillföra utredningen 
viktiga uppgifter. Kontakterna tas oftast i samförstånd med de inblandade men kan även tas om vårdnadshava-
ren inte vill det om det anses vara nödvändigt för att kunna bedöma barnets behov av skydd och, eller stöd. 

En utredning ska genomföras skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl 
får socialnämnden besluta om att förlänga utredningstiden för viss tid. Utredningen avslutas med en bedömning 
och ett beslut, om barnet och familjen är i behov av hjälp och i så fall vilken.
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Insatser till barn och unga

”Socialnämnden ska
2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 
utveckling hos barn och unga,
8. sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver 
och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.”

5 kap. 1 § Socialtjänstlagen

Socialtjänsten har ansvar för att stödja, hjälpa och skydda barn och unga som inte får tillräckliga förutsättningar 
att utvecklas på ett sätt som är bra för dem. Socialtjänsten arbetar för att barn och unga ska få växa upp under 
trygga och goda förhållanden. Socialtjänstlagen ställer krav på ett aktivt handlande från socialtjänstens sida för 
att ge stöd och skydd till barn och unga. Insatserna utgår från vad som är bäst för barnet och ska arbetas fram  
i nära samarbete med barnet och föräldrarna. I första hand ges insatserna till barnet, den unge i dess närmiljö.  
I särskilda fall kan vård och stöd ges i familjehem eller på institution. 

Om situationen är så allvarlig att det inte går att komma tillrätta med problemen behöver det utredas om 
vården behöver genomföras med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Ambitionen är att i ett så tidigt skede som möjligt ge stöd och hjälp till barn, unga och dess familjer. En 
viktig del i arbetet är att involvera och stärka nätverket och familjen runt barn och ungdomar. 

Under 2020 har sammantaget 502 öppenvårdsinsatser beviljats till barn och unga, däribland de nya insats- 
formerna boendeanskaffning och boendestöd, hemkomst från placering, socialinsatsgrupp och öppenvård enligt 
22 § LVU. Trots det har det skett en minskning av insatser i jämförelse med föregående år. En anledning är att 
drogtestmottagningen stängdes tidigt under 2020. I tabellen nedan presenteras de beviljade insatserna. 
Observera att antal insatser inte motsvaras av antal barn och unga, ett barn kan ha flera insatser. 

Insatser för barn och unga 0–17 år, år 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Förebyggande stödinsatser

Tummen 139 222 164* 102

Stödgruppsverksamhet 25 13 20 4

Öppenvård, behovsprövade insatser

Boende Viken 2 2 2 0

Drogtestmottagningen 114 114 143 52

Extern öppenvård 3 1 2 0

Familjehuset 294 254 254 233

Fenix 7 8 13 10

Kontaktfamilj 48 54 57 46

Kontaktperson 48 41 50 40

Kontaktperson vid umgänge 23 25 27 24

Krismottagningen för män 2 0 5 1

Kvalificerad kontaktperson 1 0 2 2

Miks 13 5 11 9

Nexus 26 17 40 32

Referenstagning 6 4 7 3

Säkerhetsplan 22 24 34 25

Umgängesstöd 22 18 23 10

Ungdomstjänst 10 13 14 12

Ungdomsvård, Brottsbalken 0 1 2 3

Boendeanskaffning, boendestöd – – – 2

Hemkomst från placering – – – 3

Social insatsgrupp – – – 3

Öppenvård enligt 22 § LVU – – – 1

Summa öppenvård 641 581 686 502

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, *Statistik för Tummen 2019 avser perioden 1 januari till och med 30 september.  
Nya insatser har tillkommit under 2020, vilket gör att siffrorna inte är rakt av jämförbara från föregående år.
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Placeringar 2018 2019
2019, antal 

personer 2020
2020, antal 

personer

Familjehem 266 298 191 267 175

Hem för vård och boende, HVB, och SiS* 87 124 54 157 80

Skyddat boende 65 36 35 21 21

Tillfälligt skyddat boende, hotell/camping 42 39 31 26 26

Jourlägenhet, tillfälligt skyddat boende i egen regi 17 16 15 17 17

Barn i skyddat boende** 35 15 15 9 9

Summa placeringar 477 528 341 497 328

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, * Statens institutionsstyrelse. ** Unika barn i skyddat boende har inte något  
biståndsbeslut, därför räknas inte de med i ”Summa placeringar”.

Orosanmälningar och orsaker

Det gjordes 2 383 anmälningar om barn som far illa till arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2020. 
När det gäller vårdnadshavaren är alkohol- eller narkotikamissbruk, vanvård, våld inom familjen och relations-
konflikter i familjen de vanligaste orsakerna till anmälan. Hos den unge är beteendeproblem och brottslighet de 
vanligaste anmälningsorsakerna. De flesta anmälningarna gjordes av polis, åklagare, skola och barnomsorg, 
hälso- och sjukvård. 

Antal orosanmälningar till arbetsmarknads- och socialförvaltningen om barn, 
0– 17 år, som far illa, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Anmälningar om barn som far illa  1 659  1 714 2 008 2 332 2 383

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Nätverksarbete och säkerhetsteam

Nätverksarbete är en resurs i arbetet med barn och unga. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara  
lösningar genom att involvera och engagera nätverk kring aktuella barn. Allt för att ge trygghet och stöd  
som komplement till insatser från professionella. 

Säkerhetsteamet arbetar tillsammans med familjer och deras nätverk för att upprätta säkerhetsplaner för  
barn och ungdomar som riskerar att placeras utanför hemmet eller är på väg att flytta hem från institution  
eller familjehem. En förutsättning för arbetet är att:
• oron är så hög att bedömning görs att barnet bör placeras utanför hemmet alternativt att barnet redan är 

placerat
• familjemedlemmarna är villiga att samarbeta med socialtjänsten och bjuda in sitt nätverk för att intensivt 

jobba med att ta fram en plan för att skydda barnet
• det måste finnas ett nätverk att bjuda in till att hjälpa familjen.

Teamets arbete har lett till att flera barn och ungdomar kunnat bo kvar hemma och några har kunnat flytta 
hem. Verksamheten ser också att relationerna inom familjen och deras nätverk har stärkts. 

HVB Charly

Charly är ett hem för vård eller boende, HVB. Boendet är till för ungdomar, flickor och pojkar, 13 till 18 år  
med psykosocial problematik. Ungdomarna kan vara placerade enligt SoL eller LVU och uppdragen kommer 
från familjeavdelningen. Verksamheten bedriver miljöterapeutisk behandling och är ett alternativ till extern 
placering. HVB Charly ska tillgodose ungdomarnas behov av trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd för att nå 
ett självständigt liv. Boendet har tio boendeplatser och under året har 36 antal unika unga haft sin placering på 
Charly, varav 17 flickor och 19 pojkar. 
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Familje- och skolverksamheten Fenix och Helix

Fenix är en insats som ger ett samlat stöd på hemmaplan för ungdomar mellan 13 till 20 år med svårigheter 
både hemma och i skolan. Verksamheten är en dagverksamhet som innehåller skola, fritidsaktiviteter och 
strukturerat familjearbete, som bland annat erbjuder ett samlat stöd med skydd, behandlingsinsatser och 
möjlighet att ”öva” på att leva i samhället. Arbetssättet bygger på att familjen engageras i arbetet. Under året 
har 13 ungdomar fått del av verksamheten Fenix. 

Helix är den skolverksamhet kommunen tillhandahåller för ungdomar med placering i kommunens egna 
HVB och för ungdomar med insatsen Fenix som inte kan få sin utbildning på annat sätt. Barn- och ungdoms-
förvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för undervisningen. Arbetet med 
ungdomarna sker i nära samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 

Fältgruppen

Barn och unga i kommunen som har det jobbigt med kompisar, hemma eller i skolan, funderar kring alkohol 
eller droger och behöver prata med någon kan vända sig till fältgruppen. I den ingår fältsekreterare som jobbar 
uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. Det är frivilligt 
att ha kontakt och det går att vara anonym. Fältsekreterarna har ett ansvar för att fånga upp ungdomar som 
riskerar att hamna i någon form av nedbrytande beteende och se till att de får det skydd de behöver. I det 
trygghetsskapande arbetet samverkar fältgruppen med fler aktörer så som trygghetscenter, polisen och krans-
kommunernas fältsekreterare. Fältgruppen arbetar också med impulskontroll enligt metoden Repulse och som 
särskild kvalificerad kontaktperson, med barn och unga som fått det som biståndsbedömd insats.

Familjehuset

Familjebehandlare erbjuder stöd och behandling utifrån varje familjs behov. Familjehuset är till för familjer  
med barn och ungdomar i åldern noll till tjugo år som har behov av stöd och hjälp till förändring i sin familj. 
Familjehuset tar emot familjer och ungdomar efter utredning och beslut om insats enligt socialtjänstlagen.

Förskoleteam på Kronoparken och Rud

Förskoleteamet Tummen är ett frivilligt stöd som inte kräver biståndsbeslut och som erbjuder särskilt stöd till 
barn i åldrarna ett till sex år som riskerar att fara illa. Tummen har verksamhet inom Kronoparken, Rud och 
Färjestads skolområden. Teamet består av förskolelärare, specialpedagog, socionom och psykolog och verksam-
heten är ett samarbete mellan kommunen och landstinget. Ett av målen är att insatserna ska sättas in i så god 
tid som möjligt för att undvika anmälningar till socialtjänsten. 

Hembesöksprogrammet är ett samarbete mellan Tummen och barnavårdscentralen på Kronoparken. Arbetet 
är utformat utifrån inspiration från Rinkebymodellen. Alla förstagångsföräldrar och föräldrar som bor på 
Kronoparken och som får sitt första barn i Sverige erbjuds ett hembesök i samband med barnavårdscentralens 
åttamånaderskontroll. Målet med arbetet är att stärka förälders tilltro till sin egen föräldraroll, stärka familjens 
delaktighet i samhället och tidigt upptäcka familjer i behov av stöd och att kunna erbjuda stöd. 

Familjecentral

Verksamheten finns på Rud och vänder sig till alla blivande föräldrar och föräldrar med förskolebarn noll till sex 
år. Familjecentralen är en mötesplats som bygger på samverkan mellan barnmorskemottagning och barnhälso-
vård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola samlat på ett och samma ställe. Syftet med mötesplatsen är 
att främja god hälsa, skapa goda förutsättningar för samspelet mellan barn och vuxna.
Familjecentralen erbjuder föräldrautbildning till blivande förstagångsföräldrar. Föräldrarna får information om 
förlossning, amning, relation, barnsjukdomar, säkerhet, barnmat och språkutveckling. Verksamheten erbjuder 
tematräffar och barnvagnspromenader till alla föräldrar. 
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Koloni och lägerverksamhet på ön Sållaren

Mellan maj och oktober erbjuder arbetsmarknads- och socialförvaltningen skolor, fritidsgårdar och föreningar 
möjlighet att hyra lokaler och bedriva koloni- och lägerverksamhet på ön Sållaren.

Familjeavdelningen anordnar tillsammans med föreningen Barns bästa och med ekonomiskt stöd från Lions, 
en veckas kolloverksamhet för barn som är eller har varit aktuella på familjeavdelningen. På kollot skapas 
förutsättningar för att barnen ska få göra saker de har rätt till, som att gå på äventyr, fiska, bada, paddla kanot 
men framförallt få tid med en vuxen som lyssnar och finns tillgänglig. Även 2020 var det sommarkollo på 
Sållaren där 24 barn deltog fördelat på två veckor.

Socialjouren

Socialtjänstens socialjour är tillgänglig på kvällar, nätter och helger då övrig socialtjänst är stängd. Exempel på 
akuta situationer när socialjourens insatser kan bli aktuella är hot och våld i familjer samt barn och unga som 
riskerar att fara illa av olika anledningar. Jouren samarbetar bland annat med polisen, Kvinnojouren Alla 
Kvinnors Hus och Brottsofferjouren. Socialjouren servar kommunerna Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, 
Kil, Kristinehamn och Storfors.

När insatser genomförs med tvång

Som ett komplement till socialtjänstlagen finns lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU,  
som reglerar sådana situationer då frivilliga insatser av olika skäl inte kan genomföras eller inte bedöms som 
tillräckliga. Syftet med lagen är att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och  
ungdomars behov av skydd, vård och behandling. För att lagen med särskilda bestämmelser om vård av  
unga ska vara tillämplig måste tre förutsättningar vara uppfyllda. 
• Ett missförhållande ska finnas med anknytning till den unges hemmiljö eller till den unges eget beteende.
• Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
• Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.

Det är Förvaltningsrätten som beslutar om vård enligt LVU. Om förvaltningens utredning visar att det finns 
behov av insatser som genomförs med tvång kan nämnden besluta om att lämna en ansökan till rätten. 

Ungdomstjänst

Den som är mellan 15 och 21 år och har begått ett brott kan dömas till ungdomstjänst av tingsrätten. Påföljdens 
längd kan variera från 20 till 150 timmar. Ungdomstjänst består av oavlönat arbete och annan särskilt anordnad 
verksamhet, till exempel samtal. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser en handläggare för ungdomen, 
ordnar praktikplats och tar, i samverkan med den unge, fram en arbetsplan. I vår förvaltning är det fältgruppen 
som samordnar ungdomstjänsten för den ungdom som fått påföljden.

Under året har arbetet med unga lagöverträdare utvecklats och bland annat har samarbetet med åklagare och 
polis stärkts. 

Flickor och pojkar med ungdomstjänst, år 2015 till 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flickor – 1 2 3 2 1

Pojkar 11 11 8 10 12 11

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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5.5 STÖD TILL BROTTSOFFER
”Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp.” 

5 kap. 11 § Socialtjänstlagen

Socialtjänsten har ansvar för att stödja och hjälpa alla dem som utsatts för brott. Lagen betonar särskilt behovet 
av stöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående och att de kan vara 
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Lagen framhåller även att barn som upplevt våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående också är brottsoffer och ska erbjudas stöd och hjälp.

Av de 2 383 anmälningar som gjordes till socialtjänsten under 2020, om barn noll till sjutton år som riskerar 
att fara illa, var 435 anmälningar kopplade till våld, 224 flickor och 211 pojkar. Antalet anmälningar med 
hedersrelaterad problematik har ökat från 17 till 34 anmälningar under året. Däremot har familjevåld minskat 
från 252 anmälningar 2019 till 234 anmälningar 2020. Även våld direkt mot barnet har minskat med totalt 18 
anmälningar under året. Om barn och ungdomar misstänks ha varit utsatta för våld, upplevt våld eller lever 
med våld mellan vuxna i familjen så kan Barnahus i Värmland kontaktas för samråd. Barnahus samverkar med 
flera professioner så som socialtjänst, åklagare, polis, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsmedicin 
samt samordnare från Barnahus. Genom den här samverkan behöver inte barn och ungdomar som utsatts för 
brott samt unga förövare, slussas runt mellan olika instanser.

Barn som bevittnat våld och deras vårdnadshavare får hjälp via Familjehuset som genomför krisbearbetande 
samtal enligt Trappan – en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i familjen. Project Support riktar 
sig till våldsutsatta föräldrar med barn mellan tre och nio år som har upplevt våld i familjen och har beteende-
problem. Syftet är att öka förälderns förmåga att samspela och hantera konflikter med barnet och att minska 
barnets beteendeproblem och andra effekter av våld i familjen. Föräldern undervisas och tränas individuellt i 
hemmet i föräldrafärdigheter. På Familjehuset och på Krismottagning för män finns också behandlare som  
ger stöd till föräldrar och bonusföräldrar som utövar våld mot sin partner.

Antal personer som fått insatsen skyddat boende, efter typ av våld, år 2018 till 2020
2018 

Personer
2019 

Personer
2020 

Personer

Våld i nära relation 24 12 8

Hedersrelaterat våld 16 9 8

Hot från kriminella gäng 5 8 2

Övrigt 3 1 3

Totalt 48 30 21

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Statistiken visar att 21 vuxna personer har fått insatsen skyddat boende. När det gäller våld i nära relation har 
antalet placeringar minskat vilket till viss del kan förklaras med ett mer aktivt fokus på nätverkslösningar, 
direkt från start i ett ärende, något som resulterat i mer varaktiga lösningar för personerna. Vid hedersrelaterat 
våld är nätverkslösningar sällan tillämpbart. I ovanstående statistik ingår inte de personer som beviljats tillfälligt 
boende på grund av våldsutsatthet. Utöver ovanstående beviljade insatser har våldsutsatta beviljats insatser som 
samtalsstöd, kontaktperson och boendeanskaffning.

Hot- och våldsteam

Hot- och våldsteamet ansvarar för utredning och beslut om insatser för personer över 18 år som utsatts för hot 
och våld. Verksamheten vänder sig till vuxna våldsutsatta oavsett kön och könsidentitet. Målgruppen är vuxna 
som utsätts för våld i nära relationer där hedersrelaterat våld och förtryck är inkluderat, prostitution och människo- 
handel, hot utifrån en kriminell tillhörighet, hot utifrån missbruksproblematik samt hot utifrån organiserad 
brottslighet. Verksamheten erbjuder stödsamtal och stöd i kontakter med andra myndigheter. Vi informerar 
också den våldsutsatta om hjälp till barn och våldsutövare. Hot- och våldsteamet har ett antal jourlägenheter 
kopplat till verksamheten. Socialsekreterarna gör hot- och riskbedömningar och har ett nära samarbete med 
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polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp när klienten har ett skyddsbehov. Förvaltningen samverkar också 
med andra kommuner för att hjälpa personer som utsatts för hot och våld till boende på annan ort. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar i lokala, regionala och nationella nätverk för både människo-
handel och prostitution samt resursteam heder, utifrån hedersrelaterad problematik.

Samtalsakuten, Krismottagning för män och KAST

Samtalsakuten tar emot både kvinnor och män i akut livskris så som sorg, separation, arbetslöshet eller andra 
dramatiska händelser i livet. Verksamheten har också möjlighet att både med och utan biståndsbeslut erbjuda 
stödsamtal till vuxna som utsätts för våld i nära relationer. Oftast handlar det om kvinnor som utsätts för våld 
av en man de har eller har haft en nära relation med. Verksamheten har förstärkt sekretess och för inga journaler.

Krismottagningen för män tar emot män som är i akut livskris. Verksamheten arbetar även med problem i 
nära relationer och, eller hjälp att hantera aggressivitet. Verksamheten erbjuder individuella samtal samt icke-
våldsgruppen – en gruppmetod för män som har våldsproblem i nära relationer. 

KAST, köpare av sexuella tjänster, Värmland vänder sig till hela länet och erbjuder samtalsstöd till de 
personer, främst män, som utnyttjat en annan människa genom att köpa sexuella tjänster. Samtalsakuten, 
Krismottagningen för män och KAST drivs i samverkan mellan Svenska kyrkan, Region Värmland samt 
kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil och Grums.

Medling

Medling är en möjlighet att under bestämda former låta ett brottsoffer och gärningsmannen mötas för att tala 
om brottet. Den möjligheten erbjuds i dag genom Brottsförebyggande centrum Karlstad. Kommunen måste 
erbjuda medling när brottet begåtts av någon som är under 21 år.

5.6 FAMILJERÄTT
Kommunernas ansvar inom familjerättens område regleras i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Till det 
ansvaret hör att utreda och fastställa faderskap, verkställa utredningar om vårdnad, boende och umgänge, lämna 
yttranden i ärenden om nationella adoptioner, genomföra utredningar om medgivande till internationella 
adoptioner, erbjuda samarbetssamtal samt lämna så kallade snabbupplysningar. Utöver de ansvarsområdena 
handläggs även namnärenden, passärenden, ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare samt handläggning 
och utförande av umgänge med umgängesstöd.

Faderskap och föräldraskap

”Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten  
till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna  
till sin bakgrund.”

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Om föräldrarna inte är gifta vid barnets födelse är socialnämnden enligt föräldrabalken skyldig att utreda  
och fastställa faderskap och föräldraskapet. Kommunen utredde 625 ärenden om faderskap och 4 ärenden om 
föräldraskap under år 2020.

Faderskap: För barn som har hemvist i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört 
utreda och fastställa faderskap. Socialnämnden kan även i vissa fall medverka vid fastställandet av faderskapet 
för ett barn med hemvist utomlands. För barn som föds av en gift kvinna gäller faderskapspresumtion, vilket 
betyder att hennes man blir far till barnet. 

Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet, om mamman inte är gift, om faderskapet 
ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol.

Föräldraskap: När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan 
hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att 
försöka fastställa föräldraskapet.
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Samarbetssamtal om vårdnad, boende och umgänge

”Kommunen ska sörja för
1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller 
vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal)…”

5 kap. 3 § Socialtjänstlagen

Föräldrar som separerat och behöver hjälp att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos, försörjning 
och hur umgänget med den andra föräldern ska utformas, erbjuds samarbetssamtal samt hjälp att komma fram 
till lösningar. 

Samtalen syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om barnets förhållanden och kan vara ett  
alternativ till en process i domstol. 

Antal barn vars föräldrar har deltagit i frivilliga samarbetssamtal, år 2017 till 2020 2017  2018 2019 2020

Antal barn vars föräldrar deltagit i samarbetssamtal 229  225  202  214

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Medling i konflikt mellan separerade föräldrar, MIKS, är en insats som kan beviljas när konflikten mellan 
separerade föräldrar medför en oro för att barnen kan fara illa. 

Antal beviljade MIKS, år 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Antal barn vars föräldrar deltagit i MIKS  13  5  11  9

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Utredning kring vårdnad, boende och umgänge

När konflikterna är så komplicerade att inte föräldrarna kan enas om ett gemensamt förhållningssätt, och frågan 
måste avgöras i domstol, utreds förhållandena av socialtjänsten på uppdrag av domstolen. I dessa ärenden ska 
alltid barnen höras om det inte bedöms som uppenbart olämpligt.

Rätten får enligt föräldrabalken ge socialnämnden i uppdrag att utse någon att genomföra en utredning om 
vårdnad, boende eller umgänge. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma inom vilken tid 
som utredningen ska vara slutförd. 

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, år 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Antal utredningar  43  52  48  43

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Upplysningar inför tillfälliga beslut 

Inför ett tillfälligt beslut om vårdnad, boende och umgänge, kan rätten hämta in upplysningar från social- 
nämnden. Innan nämnden lämnar upplysningar till rätten ska, om det är lämpligt, föräldrarna och barnet höras.

Upplysningar, år 2017 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Antal upplysningar som utförts  53  60  80  73  89

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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Adoptioner

”Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot av någon i syfte att 
adopteras. Medgivandet ska ha lämnats innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.”

6 kap. 12 § Socialtjänstlagen

När det gäller att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det, ska socialnämnden ge sitt medgivande 
innan barnet lämnar sitt hemland. Socialtjänsten utreder den sökandes lämplighet. När de adopterande, efter  
ett medgivande, fått förslag på ett visst barn ska de anmäla det till socialnämnden som prövar om adoptions- 
förfarandet får fortsätta. Det slutliga beslutet om adoptionen fattas av tingsrätten. För de som adopterar för första 
gången krävs att de deltagit i en föräldrautbildning som anvisats av kommunen. Arbetsmarknads- och social- 
förvaltningen har under året gjort sju utredningar om adoptionsärenden. 

Ansökan om adoption av barn till närstående, det vill säga ett barn som redan lever i en familj med en 
biologisk förälder och en annan vuxen, görs hos tingsrätten som begär ett yttrande från socialnämnden. 

5.7 FAMILJERÅDGIVNING
”Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig 
yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.”

5 kap 3 § Socialtjänstlagen

Par, familjer och enskilda som behöver hjälp för att hantera olika samlevnadsproblem erbjuds familjerådgivning. 
Verksamheten vänder sig till boende i Karlstad, Grums, Hammarö, Filipstad, Forshaga och Kil. Alla nyblivna 
föräldrar i Karlstad erbjuds ett gratis samtal som ett led i familjerådgivningens förebyggande arbete. Syftet är  
att ge stöd i den nya familjerelationen och att i tid få fler att bryta negativa samspelsmönster. 

5.8 MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRD
Ansvar för missbruksvård

”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller 
hon behöver för att komma ifrån missbruket.” 

5 kap. 9 § Socialtjänstlagen

Socialnämnden har ansvar för att personer med missbruksproblem får den hjälp och vård som behövs för att 
komma ifrån missbruket. Vården ska planeras i samförstånd med personen och verksamheten har ett ansvar att 
följa upp vårdplanen. Vård utan samtycke, tvångsvård, regleras enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, 
LVM, och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Spel om pengar ingår också som ansvars- 
område för kommunen.

Förebyggande arbete

”Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkal-
lande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. 
Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande 
verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.” 

3 kap. 7 § Socialtjänstlagen
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I syfte att minska den totala alkohol- och drogkonsumtionen samt minska nyrekryteringen av narkotikamiss-
brukare bedriver kommunen ett alkohol- och drogförebyggande arbete. För att kunna förändra attityder och 
beteende kring riskkonsumtion av alkohol och tobak bedrivs bland annat opinionsbildande insatser. 

För att skapa ett tryggare Karlstad samverkar arbetsmarknads- och socialförvaltningen bland annat med polis, 
räddningstjänst och trossamfund vid större högtider eller händelser så som Valborgsmässoafton, skolavslutning 
och musikfestivaler. Fältverksamheten förstärks därmed och samverkan sker genom samordnade insatser.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet. Alla som  
har ett missbruk och, eller psykisk funktionsnedsättning vänder sig inte själva till förvaltningen för att söka 
hjälp. Förvaltningen arbetar för att informera, motivera och förmedla kontakter om de möjligheter till stöd och 
behandling som finns genom det fält- och uppsökande arbetet som bedrivs.

I handeln där man kan köpa folköl eller tobaksvaror sker det kontinuerligt provinköp för att testa handelns 
egenkontrollprogram och riktlinjer gällande 18-årsgränsen. Restaurangägare och all personal utbildas för att 
minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö i arbetsmetoden ”Krogar mot knark.”

I Värmland har vi ett långtgående förebyggande arbete för att motverka nyrekryteringen till nya dopnings-
missbrukare. Arbetet utgår från Länsgruppen mot doping, som funnits sedan 1993, och samverkan mellan 
gruppens olika aktörer. Arbetet innehåller bland annat riktade såväl som generella utbildningsinsatser. Gym, 
och träning i gymmiljö är en friskfaktor ur de allra flesta perspektiven, men i arbetet med dopning så kan 
gymmiljön vara en riskfaktor. Det pågår kontinuerligt insatser i gymmiljö i syfte att minska nyrekryteringen 
till dopningsmissbrukare. 

Under 2020 har dock många av de insatser som beskrivs i det här stycket pausats på grund av 
coronapandemin.

Orosanmälningar och orsaker 

Det gjordes 628 anmälningar om oro, 176 kvinnor och 452 män, för målgruppen 25 år och äldre inom missbruk 
och samsjuklighet till arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2020. När det gäller anmälningsorsak är 
drogmissbruk, alkohol, lag om vård av missbrukare, LVM, och lag om berusad person, LOB, de vanligaste 
anmälningsorsakerna. 

Utredning

Inom missbruk och samsjuklighet har 420 utredningar inletts under året, 113 avser kvinnor och 307 avser män. 
Av totalt antal inledda utredningar är 19 LVM-utredningar, två kvinnor och sjutton män.

Vård och stöd vid missbruk och beroende

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder rådgivning och behandling både enskilt och i grupp till 
människor med missbruks- eller beroendeproblematik och deras anhöriga. Unga upp till 25 år kan vända sig till 
Nexus medan vuxna över 25 år kan vända sig till behandlingsenheten. Behandlingsenheten Kompassen kan även 
ta emot personer från 18 år och uppåt. Behandlingsinsatserna erbjuds efter ett biståndsbeslut och verksamheten 
arbetar enligt rekommendationerna i de nationella riktlinjerna om vård och stöd vid missbruk och beroende. 
Bedömningsinstrumenten ASI används återkommande för att kartlägga vårdbehovet innan beslut om insats. 
NODS PERC är ett instrument som används för att ta reda på om det förekommer spelproblem. Det är möjligt  
att få råd, information och konsultation i upp till tre samtal utan biståndsbeslut.
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Behandlingsinsatser i öppenvård: 
• Motiverande samtal, MI, en metod för att öka en persons inre motivation till förändring.
• Gruppbehandling enligt Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram, Kompassen.
• Haschavvänjningsprogram, HAP, strukturerat manualbaserat program som består av enskilda samtal  

och anhörigträffar. Syftet är att visa på alternativ för att kunna må bra och vara drogfri.
• Cannabissamtal för unga och vuxna.
• Kvinnogrupp.
• Psykosociala behandlingssamtal som skräddarsys efter individuella behov.
• Återfallsprevention, ÅP, en serie samtal för den som vill få stöd i att behålla sin nykterhet och drogfrihet.
• Parsamtal, familjesamtal och nätverksarbete.
• Community Reinforcement Approach, CRA, individuell behandling.
• Spelbehandling, behandling för problem med spel om pengar, individuellt och i grupp, grundar sig  

i kognitiv beteendeterapi.
• NADA, öronakupunktur, som syftar till att minska abstinenssymtom.
• KBT, kognitiv beteendeterapi.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att i större utsträckning möta familjer utifrån helhetssyn och ett familje- 
orienterat arbetssätt när någon i familjen har ett missbruk eller beroende. Två mötesledare har ett inledande 
möte med socialsekreterare och eventuella utförare för att stötta i att ha ett samordnat och familjeorienterat 
arbetssätt. Arbetssättet ska följas upp sommaren 2021. Under 2020 påbörjades också ett nytt arbetssätt kring 
intensiv insatssamordning och hemkomstteam. Modeller för ett mer samordnat arbetssätt har också tagits fram 
och startats. Enhetschef på vuxenavdelningen och enhetschef på avdelningen för integration, försörjning och 
arbete är ansvariga. Modeller som tagits fram används vid risk för placering och för planering inför hemkomst. 
Tanken med modellerna är att när vi får ett tydligare samordnat arbete så har vi också möjlighet att klara av  
att ge stöd och behandling åt ännu fler på hemmaplan och med gott resultat. Siffran för hemmaplanslösningar  
är cirka 87 procent. Införandet har pågått under hösten 2020. 

Heldygnsverksamhet boende och behandling samt boendestöd

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder olika typer av kategoriboende för personer med missbruks- 
och beroendeproblematik så som boendeplatser med personal dygnet runt, jourplatser och lägenheter. Om man 
bor i det egna hemmet och tillhör målgrupperna psykiskt funktionsnedsättning och, eller personer med miss-
bruksproblematik finns möjlighet att ansöka om boendestöd. Vid specifika och komplexa vårdbehov, när 
hemmaplanslösningar inte fungerar, kan det bli aktuellt med vård och behandling på institution. Cirka 87 
procent av de som fick stöd fick det på hemmaplan.
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Antal boendeplatser, placeringar och boendestöd för personer med missbruk och beroende, 
år 2015 till 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ullebergsgården, avvecklad 2020 36 36 36 45 34 –

Villagatan, avvecklad 2019 5 4 4 2 – –

Hjorten kvinnor/män (65+) drivs i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen 8 8 8 8 8 8

Trossen för män, boendet drivs av IOGT-NTO genom IOP-avtal.  
3 av 15 är jourplatser 

10 10 14 9 15 15

Nordby 3* kvinnor/män 9 9 9 9 9 9

Halvvägsboende

Killstad kvinnor/män 2 2 2 3 2 2

Lägenheter

Gökhöjden kvinnor/män 20 20 13 11 7 7

Summa boendeplatser 90 89 86 87 75 41

Årsplaceringar på institution 21 23 45 43 45 37

Från 2017 redovisas missbruk och samsjuklighet tillsammans

Antal insatser boendestöd, missbruk – – – 166 153 157

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen *Boendet har personal dygnet runt.

Frivillig institutionsvård

Antal personer i frivillig institutionsvård, uppdelat på kön, år 2015 till 2019
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Källa: Socialstyrelsen

Vår egen statistik inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen för frivillig institutionsvård visar att 93 unika 
personer, 24 kvinnor och 69 män fick frivillig vård under 2020. Totalt antal vårddygn på institution är 7 008,  
1 366 dygn för kvinnor och 5 642 dygn för män. I genomsnitt har kvinnorna fått 57 vårddygn och männen 81.

För målgruppen 18 till 25 år är vårddygnen för frivillig institutionsvård i familjehem och HVB 3 967 och  
av dessa är 1 204 vårddygn för kvinnor och 2 763 vårddygn för män. Vårddygnen avser 39 unika individer, tolv 
kvinnor och 27 män. 
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Vård med tvång

Vård inom socialtjänsten ska ges i samförstånd med den enskilde. För att tvångsvård ska vara aktuellt krävs att 
vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg. Dessutom att personen till följd av sitt missbruk utsätter sin 
fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma 
att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, kan bara 
tillämpas för vuxna personer med missbruksproblematik. 

Senaste statistiken från Socialstyrelsen, 2019, visar att förvaltningen beviljade totalt 1 265 vårddygn enligt 
LVM, 407 vårddygn för kvinnor och 858 vårddygn för män. Det betyder att antalet vårddygn fortsätter att 
sjunka om än i lägre takt än mellan 2017 och 2018 då minskningen var 1 696 dygn. 

Antal vårddygn i institutionsvård, LVM, uppdelat på kön, år 2015 till 2019
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Källa: Socialstyrelsen

Vår egen statistik inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen för 2020 visar att vårddygn enligt LVM under 
året för målgruppen 25 år och äldre är 1 250. Av dessa är 252 vårddygn för kvinnor och 998 vårddygn för män. 
Sammantaget har sex unika individer fått vård under året, två kvinnor och fyra män.

För målgruppen upp till 25 år är vårddygnen enligt LVM 1 242 och av dessa är 300 vårddygn för kvinnor 
och 942 vårddygn för män. Vårddygnen avser fem unika individer, en kvinna och fyra män. 
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5.9 SOCIALPSYKIATRI
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Social-
nämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.”

5 kap. 7 § Socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen betonas socialtjänstens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning gällande 
service, boende och meningsfull sysselsättning. Efter att personen har fått beslut om insats formuleras en 
genomförandeplan utifrån individuella behov av stöd för att utveckla ett gott liv.

Verksamheten regleras utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Orosanmälningar och orsaker

Det gjordes 87 anmälningar om oro, 42 kvinnor och 45 män, för målgruppen 25 år och äldre inom social- 
psykiatri till arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2020. När det gäller anmälningsorsak är eget 
beteende den vanligaste anmälningsorsaken.

Utredningar och verkställda vårddygn

Under året har 102 utredningar inletts inom socialpsykiatrin, 62 för kvinnor och 40 för män. 
Antal verkställda vårddygn enligt socialtjänstlagen, SoL, är 1 726, 286 dygn avser kvinnor och 1 440  

dygn avser män. Vårddygnen avser sex unika individer, två kvinnor och fyra män. 

Insatser boendestöd, antal pågående verkställda insatser

Det var totalt 168 pågående verkställda boendestödsinsatser under 2020. Av dem är 98 till kvinnor och 70  
till män. Insatserna gäller 147 unika personer, 88 kvinnor och 59 män. 

Möjligheter till sysselsättning 

Förvaltningen arbetar med arbetsrehabilitering och sysselsättning för personer över 18 år med psykisk funktions-
nedsättning med eller utan beroendeproblematik. Stödet kan bestå i meningsfull sysselsättning eller arbets- 
rehabilitering för att nå den öppna arbetsmarknaden. Rehabiliteringsinsatserna samordnas och utvecklas utifrån 
deltagarnas behov med målet att minimera den psykiska ohälsan. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen, Individual Placement and Support, syftar till att hjälpa 
personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. För att lyckas på arbets-
platsen får personerna sedan det stöd som krävs. Ett led i att skapa förutsättningar för social rehabilitering är 
utvecklandet av socialt företagande och social ekonomi. Med stöd av kommunens handledare driver kooperativet 
Brillianten cykelverkstad, kafé och secondhandbutik samt utför legoarbeten, väver och bakar. Kooperativet 
Solakoop driver bed and breakfast och viss konferens- och cateringverksamhet. Solatassen driver kooperativt 
hunddagis. Mediagruppens verksamhet är inriktad på mediaarbete inom text, tryck, film, foto och webb. 
Aktivitetscenter erbjuder bland annat hälsa, friskvård och datorkunskap som en del av verksamheten. För att 
kunna möta upp och erbjuda en meningsfull sysselsättning för alla i målgruppen så har förvaltningen ordnat 
platser på en bondgård, för några personer med särskilda behov. Personerna har prövat insatser i vår egen 
verksamhet, men det har inte fungerat. Mötesplats Tingvalla är en träffpunkt och dagverksamhet. 
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Brukarinflytande

Inflytandearbetet inom verksamheterna socialpsykiatrin och missbruks- och beroendevården baseras på en över- 
gripande beslutad inflytandeplan. Planen tydliggör bland annat ansvar och roller för inflytandearbetet. Att 
samordna och skapa mötesplatser och forum, där brukare och klienter ges möjlighet till delaktighet, kunna lämna 
synpunkter, förslag och idéer med syfte att utveckla och förbättra verksamheten, är en utgångspunkt i arbetet med 
brukarinflytande. Brukare och klienters engagemang bidrar också till att påverka personens livssituation och 
utveckling. Exempel på brukarinflytande är husmöten som bedrivs på boenden, studiecirklar för brukare och 
klienter, brukarrevision och inflytandeforums arbete. 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

I kommunen finns särskilda boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning. Totalt finns det 99 
boendeplatser fördelade på kategoriboende, boende för samsjuklighet, trapphusboende, korttidsboende, tränings-
lägenhet och provboende. I trapphusboende bor personerna i samma trapphus men i egen lägenhet. 
Korttidsboendet är en tillfällig lösning i avvaktan på boendeplats i till exempel ett kategoriboende. Ibland kan 
inte vårdbehovet tillgodoses på hemmaplan och då kan en tids placering utanför kommunen behövas. De 
främsta orsakerna till de placeringarna är att personen har specifika och komplexa vårdbehov. 

För att kunna leva ett liv som alla andra, i eget boende, erbjuder kommunen boendestöd som kan innehålla 
olika former av insatser. Exempel på insatser är stöd i att klara praktiska vardagssysslor, att få hjälp i kontakter 
med myndigheter eller stöd för att bryta isolering. Insatserna är till för målgruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning och utgörs av ett biståndsbeslut i grunden. Det tas inte ut någon avgift för dessa insatser. 

I enlighet med nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni används arbetsmetoder som 
Individual Placement and Support, IPS och vård- och stödsamordning. 

 

Antal boendeplatser och boendestöd för personer med psykisk 
funktionsnedsättning, år 2016 till 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kategoriboende 

Frödingshöjd* kvinnor och män 8 7 8 8 8 8

Nordby 1 och 2* kvinnor och män 16 16 16 16 16 16

Malmtorgsgatan* kvinnor och män 14 14 14 14 16 16

Stockfallet* hus 1, kvinnor och män – 8 8 8 8 8

Stockfallet* hus 2, kvinnor och män – – 8 8 8 8

Zakrisdal* kvinnor och män – – – – 7 7

Boende, för samsjuklighet

Rönngården* för män 9 9 9 9 9 9

Karla* för kvinnor 8 8 8 8 8 8

Trapphusboende

Hemvägen kvinnor och män 8 8 8 8 8 8

Korttidsboende

Eriksdalsgatan kvinnor och män 7 7 7 8 8 8

Träningslägenhet, provboende

Malmtorgsgatan kvinnor och män – – – – 3 3

Summa boendeplatser 86 85 86 87 99 99

Årsplacering på institution, socialpsykiatri 12 15 9 10 10 1

Antal insatser boendestöd, psykisk funktionsnedsättning – – – 150 177 168

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. *Boendet har personal dygnet runt.
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Inom socialpsykiatrin finns 99 boendeplatser. 17 av dem är boende för personer med samsjuklighet, åtta platser 
är trapphusboende, åtta platser är korttidsboende och tre platser är provboende i lägenhet, i väntan på eget 
boende. Av de åtta platser som finns på Karla är en av de lägenheterna en jourplats. Resterande boendeplatser  
är kategoriboende, en form av ”gruppboende”. 

Samverkansprojekt, samsjuklighet 

Det finns ett RACT-team för att kunna erbjuda en integrerad behandling och stöd för vuxna med beroendepro-
blematik och psykisk ohälsa. Verksamheten drivs i samverkan med Region Värmland och syftet är att säkerställa 
att insatserna från respektive huvudman sker parallellt och i samverkan enligt den integrerade metoden RACT, 
för den enskildes bästa. Teamets arbete riktas till personer över 18 år med psykisk ohälsa och missbruks- eller 
beroendeproblematik. Det ska också finnas ett långvarigt behov av behandling och stöd från både regionen och 
kommunen. RACT inleddes 2018 och är ett fyraårigt projekt. 

5.10 UNGA VUXNA
All myndighetsutövning och utförande insatser i arbetet med unga personer mellan 18 och 24 år är samlat inom 
verksamheten unga vuxna. Arbetet utgår från socialtjänstlagen, SoL, lagen om vård av unga, LVU, och lagen om 
vård av missbrukare, LVM, samt uppföljning av insatser. Där kan unga personer ansöka om ekonomiskt bistånd, 
behandling för alkohol-, narkotika- eller spelberoende, boendestöd, kontaktperson eller annat socialt stöd. I 
arbetet med insatser, ryms det samlade stödet, insatserna för personer mellan 18 år till och med 24 år. Det 
innebär ett socialt provboende, öppenvård för unga med missbruks- och beroendeproblematik samt två verksam-
heter som arbetar med att motivera och stödja unga att närma sig arbetsmarknaden genom studier eller arbete.

5.11 ANHÖRIGSTÖD OCH INTEGRERAD BEHANDLING VID SAMSJUKLIGHET
Stöd till anhöriga 

Kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst ska erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga, och 
samarbeta med anhöriga. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens anhörigkonsulenter erbjuder stöd till 
anhöriga eller närstående till personer med missbruks- och beroendeproblematik av alkohol, droger eller spel om 
pengar och, eller psykisk funktionsnedsättning genom enskilda samtal, par- och familjesamtal samt gruppverk-
samhet. Det finns också en efterlevandegrupp för personer som mist en anhörig genom suicid.

Anhörigkonsulenterna utgår alltid från individens unika situation och behov. Anhörigstödet är en service till 
alla Karlstadsbor och är helt kostnadsfritt. Karlstadsbor kan med förtroende vända sig till våra anhörigkonsulenter 
för att få hjälp och stöd på bästa sätt. De har tystnadsplikt. 

5.12 FLYKTINGMOTTAGNING
Kommunernas ansvar vid mottagande av flyktingar regleras i en rad lagstiftningar. Till ansvaret hör myndig-
hetsutövning, stöd och boende för nyanlända kommunplacerade flyktingar och till ensamkommande barn och 
ungdomar. Kommunen har också ansvar för att ordna med skola, barnomsorg och samhällsutbildning.

Regeringen fastställer länstal för hur många personer varje län ska ta emot och därefter beslutas kommun- 
talen av länsstyrelserna. Statistiken för kommunmottagna som kommunen får ersättning för visar att Karlstad 
tagit emot 157 flyktingar, länet 366 och riket 13 828 under 2020. 

Antal mottagna flyktingar, år 2015 till 2020 2015 2016 2017 2018* 2019 2020

Karlstad 264 381 482 201 190 157

Värmlands län 1 827 2 385 1 992 987 751 366

Riket 51 197 68 761 68 751 44 782 24 197 13 828

Källa: Migrationsverket. Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen om statlig  
ersättning för insatser för vissa utlänningar, som en kommun har börjat få ersättning för av Migrationsverket
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Flyktingar och ensamkommande barn och unga

Genom bosättningslagen har Karlstad ansvar för att ta emot nyanlända med beviljat uppehållstillstånd. För 2019 
hade vi ett kommuntal på 100 personer, men sammantaget under 2019 tog vi totalt emot 200 personer. 2020 har vi 
ett kommuntal på 89 personer och totalt under året har vi tagit emot 157 personer. Kvotflyktingar är inkluderade i 
angivet kommuntal och under 2020 tar vi emot 31 kvotflyktingar.

Utöver tilldelningen har också egenbosättare, EBO, kommit i kontakt med förvaltningen. Kommunen har 
ansvar att bistå med hjälp till familjer med barn. Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får 
välja om de vill bo hos släkt och vänner, det vill säga i eget boende, EBO. De har alltså inte fått anvisning till 
Karlstads kommun utan valt att flytta hit i väntan på anvisningskommun, eller valt att inte flytta till den 
kommun de har blivit anvisade till.

Behovet av boendeplatser har minskat drastiskt de senaste åren. I slutet av 2020 finns ett hem för vård och 
boende, HVB, och ett stödboende kvar. Stödboende är en boendeform för ungdomar som inte behöver lika 
mycket stöd och hjälp i sin boendesituation och vardag. Vid årets slut är 13 ensamkommande ungdomar vid 
familjeavdelningen placerade i familjehem varav tre i konsulentstödda familjehem. Totalt under året har 19 unga 
varit placerade. Under föregående år var 18 ungdomar placerade i familjehem och 20 i egen lägenhet med 
boendestöd. 

Förvaltningen har även sålt platser på HVB till andra värmlandskommuner som helt eller delvis avvecklat 
sina egna boenden för målgruppen. Under året har 1 281 vårddygn sålts som gäller sju ungdomar. 

Antal boendeplatser på boenden för ensamkommande unga, år 2016 till 2019 2016 2017 2018 2019 2020

Tellus – – 25 25 25/19**

Hem för vård och boende, HVB

Sirius, boende för asylsökande 21 20 15 15 15

Vega, boende för asylsökande 20 * – – –

Nova, boende för asylsökande 26 26 25 * –

Stella, boende för asylsökande 22 * – – –

Luna, boende för asylsökande 22 * – – –

Hjortnäs, boende för asylsökande 18 * – – –

Orion, boende för dem som fått permanent uppehållstillstånd 24 30 16 * –

Atlas, boende för dem som fått permanent uppehållstillstånd 12 12 * – –

Köpta platser av andra utförare än Karlstads kommun 94 59 12 11 11

Summa 215 147 93 40 38**

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen *Boendet avvecklades det året.  
** Tellus HVB hade 25 platser till och med augusti 2020 och 19 platser från september.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Sveriges riksdag har beslutat om en möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom 
till Sverige som ensamkommande barn. Den så kallade gymnasielagen gör det möjligt för den som har fått 
avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Många av ungdomarna som 
kom till Sverige som ensamkommande och som sökt tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier, har 
behövt ansöka om förlängning på nytt och flera har fått avslag. De här ungdomarna, unga vuxna, har eget 
ansvar för att ordna sitt boende. 

Samverkan med olika organisationer 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar tillsammans med många ideella föreningar i en rad insatser 
med syfte att stärka integrationen av nyanlända och deras förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. 
Förvaltningen arbetar efter konceptet meningsfull fritid, för att skapa meningsfulla och positiva aktiviteter som 
både bidrar till personens välmående och stärker möjligheterna till en bra integrering i samhället. 
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5.13 BOSTAD OCH HEMLÖSHET
Karlstads bostadsaktiebolag, KBAB, har i sitt ägardirektiv ett uppdrag att tilldela arbetsmarknads- och social-
förvaltningen ett visst antal lägenheter per år som uttrycks som en andel av deras omsättning av lägenheter 
(in- och utflyttar) för närvarande 15 procent. Under 2020 har ägardirektiven kompletterats med en särskild del 
som gäller Bostad först där ägardirektiven säger att KBAB över tid ska ha tio lägenheter kopplade till Bostad 
först. Vad det gäller övriga bostadssociala kontrakt ökade antalet nyskrivna kontrakt till 40 stycken hos KBAB 
och Stiftelsen Karlstadshus jämfört med 23 stycken under 2019.

Under året har vi slutat jobba med kommunala hyresgarantier för att istället öppna upp för att jobba på 
samma vis med garantier till hyresvärdar som vi gör för personer med försörjningsstöd som inte godkänns av 
hyresvärdar. KBAB har också slutat att be om särskilda avtal för gruppen med försörjningsstöd och har istället 
helt enkelt öppnat upp för att godkänna försörjningsstöd som inkomst. 

Antal lägenheter förmedlade via bo- och budgetenheten, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Bostadssociala lägenheter 20 35 48 23 40

Lägenheter med sociala kontrakt 42 46 23 47 42

Lägenheter med kommunal hyresgaranti 21 2 9 12 –

Lägenheter enligt avtal där försörjningsstöd räknas som inkomst 34 18 25 34 22

Lägenheter enligt Bostad först 1 2 2 1 1

Lägenheter till nyanlända flyktingar 59 106 88 24 37

Summa 177 209 195 141 142

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Antal avhysningar år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Antal avhysningar 17 13 22 16 12

Antal avhysta barn 3 1 5  5*  0

Källa: Kronofogdemyndigheten *Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Boendestöd och uppsökande verksamhet

Boendestöd är en annan insats som arbetsmarknads- och socialförvaltningen erbjuder för att stötta personen i  
sitt boende och för att minska risken för avhysningar. Boendestödet anpassas efter individens behov och bohand-
ledare besöker bostaden dagligen eller flera gånger under en vecka för att stötta de boende. Lägenheterna är ett 
steg på vägen mot ett eget förstahandskontrakt. Ett mobilt utslussningsteam erbjuder stöd och vägledning till 
ensamkommande ungdomar som bor i stödboende eller i lägenhet. Det finns även boenden som erbjuder 
boendestöd dygnet runt.

Hem- och bostadslösa

En kartläggning av antalet hem- och bostadslösa i Karlstad genomförs varje år. De som omfattas av kartlägg-
ningen är de som under aktuell mätvecka är registrerade i arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksam-
hetssystem. Vid kartläggningen används Socialstyrelsens definition, som omfattar fyra olika situationer som 
personer kan befinna sig i en kortare eller längre tid. 

Situation 1 En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
Situation 2 En person är intagen, inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller behandlingsenhet.
Situation 3  En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning, till exempel träningslägenhet eller med  

socialt kontrakt på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. 
Situation 4  En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar eller släktingar eller har ett tillfälligt inne- 

boende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.
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Resultatet från 2020 års mätning visar en ökning av hemlösheten och de högsta siffrorna som hittills uppmätts. 
De största och tydligaste ökningarna finns inom situation 3 och 4. Ökning inom situation 3 innebär ingen akut 
oro, men det är inte bra att antalet som har sitt långsiktiga boende genom socialtjänsten ökar. Det bör dock tas 
med i beräkningarna att det särskilda boendet Ulleberg med 30 platser stängdes under 2020. Många från det 
boendet har istället fått en lägenhet. Situation 4 är personer som bor kontraktslöst hos familj och vänner eller på 
korta andrahandskontrakt. Teoretiskt sett kan de stå på gatan från ena dagen till den andra. En särskild analys 
har gjorts av den gruppen där det inte bedöms som sannolikt att vi akut ska hamna i en situation där vi inte vid 
behov kan erbjuda denna grupp akutboende. Även detta är dock en oroande utveckling. 

Hem- och bostadslösa, årlig mätning 2017 till 2020 2017 2018 2019 2020

Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt

Situation 1 58 43 8 51 39 7 46 29 14 43

Situation 2 71 49 16 65 28 6 34 47 13 60

Situation 3 117 107 79 186 96 81 177 125 93 218

Situation 4
Osäkert

99
–

78
7

41
5

119
12

68
6

31
5

99
11

66
11

45
4

133
15

Total 350 284 149 433 237 130 367 300 169 469

Källa: Socialstyrelsen 2017, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen övriga år.  

 
Modellen Bostad Först är framtagen för att åstadkomma boendelösningar för människor som lever i hemlöshet. 
Grundtanken är att en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att kunna hantera eller ta 
tag i andra problem eller svårigheter i livet. Bostaden är inte villkorad av exempelvis drogfrihet utan istället 
erbjuds frivilligt stöd i den egna bostaden. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar enligt modellen 
sedan 2013.

För att lösa frågan om tillfälligt boende i akuta situationer finns olika övernattningsmöjligheter. Bland annat 
disponerar Socialjouren en lägenhet och har tillgång till en plats för kvinnor på Strandgården. Förvaltningen 
disponerar också lägenheter i Molkom och Vålberg. För personer med missbruksproblem finns platser på 
Trossen. Vandrarhem, hotell och bed & breakfast utgör andra alternativ.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens samlade boendeverksamhet med boendeplatser, 
boendestöd samt antal lägenheter med bostadssociala och sociala kontrakt, år 2016 till 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Boende, missbruk 89 86 87 86 41

Insatser för missbruk med boendestöd 89 72 78 106 157

Särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning 68 69 70 82 82

Boenden för personer med samsjuklighet 17 17 17 17 17

Insatser med psykisk funktionsnedsättning med boendestöd 128 130 127 131 147

Antal lägenheter med bostadssociala kontrakt 50 57 67 64 73

Antal lägenheter med sociala kontrakt 110 115 115 130 130

Boende för unga vuxna 8 10 10 10 10

Jourlägenheter för våldsutsatta 6 6 5 5 4

Antal platser för ensamkommande 121 88 56 30 27

Källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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5.14 TOLKSERVICE
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde  
ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

13 § Förvaltningslagen 

Karlstads tolkcentral förmedlar utbildade och testade kontakttolkar till både offentlig och privat verksamhet  
i Värmlands län. Vi förmedlar även översättningar till offentliga och privata verksamheter. Företrädare för 
myndigheter har ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräck-
ligt bra, enligt förvaltningslagens 13 § om rätten till tolk. Alla tolkar har tystnadsplikt. I dag finns cirka 165 
tolkar registrerade som behärskar sammanlagt 64 språk. Tolkcentralen tillhör Tolkservicerådet, TSR, som är en 
branschorganisation för tolkförmedlingar i Sverige och verksamheten är miljö- och kvalitetscertifierad enligt 
FR2000.

Antal förmedlade tolkuppdrag minskade, som en effekt av pandemin, så kraftigt under första halvåret 2020 
att tolkcentralen sa upp en tjänst. Under hösten ökade tolkuppdragen, tills smittspridningen ökade igen. Under 
2019 hade Karlstads tolkcentral cirka 25 500 uppdrag jämfört med cirka 19 000 uppdrag under 2020. 
 
5.15 ALKOHOL, FOLKÖL OCH TOBAK – TILLSTÅND OCH TILLSYN

”Kommunen och Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering 
av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.”

9 kap 2 § Alkohollagen

Folkhälsomyndigheten är nationell tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå för 
att garantera att all servering av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet 
följs. Detta gäller även försäljning av folköl och tobak. 

Länsstyrelserna har ett direkt ansvar som regional tillsynsmyndighet med uppgift att ge råd och stöd och utöva 
tillsyn av kommunernas verksamhet.

Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och värnar om  
människors hälsa. Bestämmelserna i alkohollagen ger kommunerna rätt att utöva tillsyn över restauranger  
med serveringstillstånd. Arbetsmarknads- och socialnämnden är tillsynsmyndighet och beslutar om serverings-
tillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Under året har förvaltningen godkänt 21 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och tretton 
tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. Det finns totalt 112 stadigvarande serveringstillstånd varav sex 
stycken är till slutet sällskap. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utövar tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande 
produkter. Förvaltningen samverkar med miljöförvaltningen, räddningstjänsten, Skatteverket och polisen kring 
de här frågorna. Om inte alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter följs kan tillstånden återkallas. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har, tillsammans med polismyndigheten, ansvar för att utföra tillsyn 
och se till att bestämmelserna om servering av alkoholdrycker följs. Målsättningen med att genomföra tillsyn är 
att all försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. 
Servering av alkoholdrycker ska bara ske i sådan omfattning och form att det inte leder till skador eller brister  
i ordning och nykterhet, eller att det uppkommer särskild risk för människors hälsa. Under året har tillsyn 
genomförts minst en gång i månaden på restauranger med serveringstillstånd av kontrollanter med myndighets-
utövning. Totalt har förvaltningen genomfört 188 tillsynsbesök.
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Tobak och folköl

I slutet av december 2020 fanns det 76 försäljningsställen med tobakstillstånd. 61 butiker hade anmält försälj-
ning av folköl och sju butiker hade anmält försäljning av elektroniska cigaretter. 

Totalt har förvaltningen gjort 145 tillsynsbesök. Under året har det inte tilldelats några administrativa 
åtgärder. Under 2020 har förvaltningen arbetat med att i samband med rutintillsyn, lämnar information om 
lagändringar till exempel märkning och spårbarhetsregler samt förbudet mot karakteristiska smaker på tobak 
som trädde i kraft i maj 2020. Vidare har förvaltning och polismyndigheten varit ute ett flertal gånger för att 
kontrollera butikerna i närheten av skolor, i samband med att eleverna ska resa hem för dagen. Förvaltningen har 
också besökt försäljningsställen i augusti innan skolstart för att föra en dialog kring tobaksförsäljning och 
legitimation.

En av alkohollagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljning av folköl till minderåriga. 
Genom tillsynen, som bland annat innebär att kommunen kontrollerar att handlarna har ett egenkontrollpro-
gram, påminns om vikten av att följa lagen om åldersgränser och att ha egna rutiner i butiken för att klara det. 
Varje anmält försäljningsställe får minst ett årligt tillsynsbesök. Vid behov kan flera tillsynsbesök genomföras på 
ett och samma försäljningsställe. 

Vi deltar i ett gemensamt projekt, Vita Värmland, tillsammans med övriga kommuner i länet. En gång per 
år genomförs tillsyn på restauranger med serveringstillstånd, i andra kommuner, i syfte att förbättra kvaliteten 
på arbetet i Värmlands län. Det tillfället ställdes dock in det här året på grund av pandemin.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar också för att anordna utbildning, under två dagar, i 
ansvarsfull alkoholservering för restaurangägare, all personal och ordningsvakter där alla får lära sig mer om 
alkohollagen, narkotika och konflikthantering. Årligen utbildar polisen nya ordningsvakter då personal från 
serveringstillstånd och tillsyn deltar för att utbilda ordningsvakterna i alkohollagen. Även den utbildningen 
ställdes in på grund av pandemin.

Nätverket Krogar mot knark anordnar också regelbundet utbildningen, Narkotika på krogarna – Nej tack! för 
de som arbetar inom restaurangbranschen. Syftet med utbildningen är att delge kunskap om narkotikapåverkade 
personer och de beteenden som är kopplade till narkotikaanvändning. Men under 2020 ställdes även den 
utbildningen in på grund av pandemin. Krogar mot knark är ett samarbete mellan polis, restaurangägare och 
Karlstads kommun. Avtal skrivs mellan parterna och en viktig del i avtalet är de slumpmässiga drogtester som 
genomförs i samarbete med Clarahälsan vilket innebär att Karlstad är den enda staden i Sverige som har det 
inskrivet i avtalet. Under hösten 2019 genomfördes en insats där alla med serveringstillstånd i centrala Karlstad 
bjöds in till ett informationsmöte om nätverket Krogar mot knark. Syftet var att få fler att ansluta till nätverket 
och vid årets slut har åtta nya ställen anmält att de vill gå med i nätverket. Totalt är nu tretton restauranger med 
och fler är intresserade. Ett stormöte för alla som är anslutna till nätverket var planerat i mars 2020, men det har 
skjutits på framtiden på grund av pandemin.
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5.16 EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR
Arbetsmarknads- och socialnämnden har antagna riktlinjer för föreningsstöd till lokala föreningar med verksam-
het till målgrupper som vi ansvarar för och som utgör ett komplement till nämndens verksamhet. Det finns två 
olika former av föreningsstöd, verksamhetsstöd som är mer långsiktigt och utvecklingsstöd som kan sökas vid 
arrangemang eller vid start av en ny förening. 

Vi jobbar nära föreningarna och i dialog för att hitta lösningar för målgrupperna. I dialogen sker också ett 
aktivt arbete utifrån demokrativillkor och diskrimineringsgrunderna. 

2020 utarbetades överenskommelser tillsammans med följande föreningar:
Missbruks- och beroendevård

Fria sällskapet länkarna, IOGT-NTO kamratstöd Vårdkedjan, och Karlstads kyrkliga stadsmission.
Socialpsykiatri

Föreningen för psykiatriskt samarbete FPS, EBL-skolan, RSMH Kalstasola.
Barn-, ungdoms- och familjevård

Föräldrastödet i Värmland, Rädda barnen.
Integrations- och flyktingfrågor

Selmagruppen, Tingvallakyrkans församling och Equmeniakyrkan Kronoparken.
Övriga inriktningar

Karlstadsjuristerna.
Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP

Utöver riktlinjer för föreningsstöd har nämnden också antagit riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, 
som är ett avtal mellan den idéburna organisationen, det vill säga den sociala ekonomin och den offentliga 
sektorn. Samarbetsformatet kan användas när varken traditionellt föreningsstöd eller upphandling är en lämplig 
form. Det för att organisationer ska kunna utföra en samhällsservice. Avtalen ska ha en långsiktighet och skrivs 
på två år, med möjlighet till förlängning.

Under 2020 hade nämnden IOP-avtal med följande organisationer:
• Alla Kvinnors Hus.
• Bufff, Barn och ungdom med förälder, familjemedlem i fängelse.
• Hela Människan Ria.
• IOGT-NTO Trossen.
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Fram till 1 april 2020 hade nämnden hälso- och sjukvårdsansvaret för de personer med långvariga psykiska 
funktionsnedsättningar som beviljats biståndsinsatsen särskilt boende på vuxenavdelningen. Nämnden hade 
även hälso- och sjukvårdsansvaret för personer inom samma målgrupp i ordinärt boende med behov av boende-
stödsinsatser. Därefter har ansvaret övergått till vård- och omsorgsnämnden enligt den överenskommelse som 
kommunfullmäktige antog den 19 mars 2020. 

Det betyder att även det patientsäkerhetsarbete som berör vår förvaltnings målgrupp fortsättningsvis 
redovisas i vård- och omsorgsförvaltningens patientsäkerhetsberättelse. Därför utgår det avsnitt i förvaltningens 
kvalitets- och verksamhetsuppföljning som i tidigare upplagor redovisat delar ur patientsäkerhetsberättelsen. 

Under de tre första månaderna 2020, innan övergången, rapporterades inga avvikelser enligt lex Maria,  
den bestämmelse som innebär att personalen är skyldig att rapportera avvikelser inom hälso- och sjukvården.
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FORTSATT KVALITETSARBETE OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 7

För att socialtjänsten ska få bättre möjligheter att utvecklas i takt med tidens förändrade krav och erbjuda 
medborgare det stöd och den hjälp de har rätt till, behövs en fortgående kunskapsprocess om socialtjänstens 
verksamhet och dess resultat. Det är viktigt för att verksamheten löpande ska kunna följa upp, värdera och 
utveckla arbetet. Det är också angeläget för att beslutsfattare ska kunna fatta välgrundade beslut, för klienter 
och brukare för att de ska kunna ta ställning till de insatser som erbjuds och slutligen för medborgare för att  
de ska få god information om verksamheten och dess resultat. 

Kvalitetsarbetet på arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en fortlöpande process. Arbetet med den 
strategiska planen samt det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9  
utgör basen. Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett underlag i arbetet med ständiga förbättringar. Som en  
del i arbetet med den strategiska planen kommer alla mål och indikatorer att analyseras ur ett genusperspektiv 
med hjälp av könsuppdelad statistik där det är relevant. Uppföljningen i form av enkäter, intervjuer och statistik 
analyseras, utvecklas och systematiseras ytterligare för att ge en tydligare bild av verksamheten och dess  
resultat. Allt med målsättningen, att för politiker och kommuninvånare, ge en tydligare bild av verksamheten 
inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen och det fortlöpande arbetet med att utveckla och säkra  
verksamhetens kvalitet.



80 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020

SLUTORD8

8
SLUTORD



 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020 81 Kvalitets- och verksamhetsuppföljning 2020 81

SLUTORD 8

2020 är ett år där mycket blev annorlunda. Verksamheterna har ställts om för att anpassas till 
åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19. Många aktiviteter, utbildningar och 
sammankomster har skjutits på framtiden. Men arbetet och våra verksamheter har inte tagit 
paus trots den problematiska situationen. Därför har vi särskilt mycket att vara stolta över 
2020. På förvaltningsnivå har vi fattat beslut kring en centralisering av stab och stödresurser 
vilket var en viktig del av omställningsarbetet. Vi har ytterligare förstärkt vårt arbete med  
de processer som är vanligast på förvaltningen och direkt kopplat till arbete för medborgarna, 
ett mer samordnat arbetssätt i ärenden med komplex problematik. 

Här kommer ett axplock av annat vi gjorde och genomförde för att utveckla vår  
verksamhet och förbättra för våra klienter och brukare under 2020.
• E-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd utvecklas och får en rejäl knuff  

framåt utifrån behovet av fler digitala tjänster i spåren av pandemin.
• Sola byggåterbruk öppnar i sann ”Karlstad 2.0-anda”. Ett arbete som både  

utvecklar individer och organisationen.
• Vi utvecklar ett mycket väl fungerande samarbete med polisen i ungdomsärenden.
• Vi utvecklar ett familjeorienterat arbetssätt och modeller för mer samordnade arbetssätt. 
• HVB Charly flyttade in i nya lokaler på Ullebergsgården. 

2020 var ett år med extra många utmaningar. Kanske börjar vi se en lättnad vad  
det gäller pandemin, men många av de arbetssätt vi infört utifrån smittskyddsläget kommer 
att bestå även framöver. Vi ska se till att behålla det som blev till det bättre. Vi går mot 
framtiden starkare än innan.

Så mot ett ljust 2021!

Monica Persson, socialdirektör
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Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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