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Inledning
Socialstyrelsen, i samarbete med Sveriges kommun och landsting (SKL), presenterar
år 2015 för femte gången öppna jämförelser av kommunernas verksamhet med
ekonomiskt bistånd. FoU Välfärd vid Region Gävleborg har för tredje året i rad gjort
en länssammanställning och analys av resultatet.

Öppna jämförelser – för att stimulera utveckling
Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens
verksamheter på lokal, regional, och nationell nivå. Den främsta målgruppen för
öppna jämförelser är därför beslutsfattare och utförare på dessa nivåer. Syftet med
öppna jämförelser är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja en
jämlik socialtjänst med god kvalitet. Målet är att de verksamhetsförbättringar som
öppna jämförelser ska stimulera till kommer brukaren till gagn, att den enskilde får
rätt insatser utifrån dennes behov (Socialstyrelsen, 2015).
Indikatorer – för att följa upp verksamheter
En indikator är ett mått som påvisar (indikerar) ett underliggande förhållande eller en
utveckling. Indikatorer belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och
följa upp kvaliteten i verksamheter (Socialstyrelsen, 2015). Det finns behov av
indikatorer som mäter såväl struktur som processer och resultat för att stimulera till
ett systematiskt förbättringsarbete.
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Indikatorerna i öppna jämförelser baseras på aktuell forskning, beprövad erfarenhet,
lagstiftning och utgår från ett brukarperspektiv. Indikatorerna utgår från sex olika
kvalitetsområden framtagna av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL):
 Helhetssyn och samordning
 Kunskapsbaserad verksamhet
 Självbestämmande och integritet
 Tillgänglighet
 Trygghet och säkerhet
 Effektivitet
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Årets jämförelser – datakällor
Tyngdpunkten i 2015 års öppna jämförelser är som tidigare socialtjänstens
förutsättningar för god kvalitet inom verksamheten för ekonomiskt bistånd. 35
indikatorer avser att belysa detta. Resultaten baseras på svaren från en enkät som
skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och till stadsdelar i Stockholm,
Göteborg och Malmö samt enheten för hemlösa i Stockholm. Enkäten riktade sig till
verksamheter med ansvar för myndighetsutövning inom området ”ekonomiskt
bistånd” utifrån SoL (2001:453). Insamlingen genomfördes under april-maj 2015 via
en webb-enkät bestående av 31 frågor, varav fjorton hade minst en följdfråga.
Svarsfrekvensen för enkätundersökningen i riket var 96 procent. I länet har alla
kommuner utom Bollnäs, d v s nio av tio kommuner, besvarat enkäten.
Indikatorer som belyser omfattningen av biståndsmottagandet, vilka är sju stycken,
bygger på registerdata. Data är hämtat från Socialstyrelsens register över ekonomiskt
bistånd 2014 och SCB:s register över totalbefolkningen för 2014.
Biståndsmottagande har ett samband med förhållanden som exempelvis
kommunens befolkningssammansättning och den aktuella situationen på
arbetsmarknaden. Tillsammans med resultaten för de indikationer som rör
omfattningen av bistånd i kommunerna redovisas därför tio bakgrundsmått (andel
arbetslösa, andel arbetslösa utan ersättning, låg utbildningsnivå, andel utrikesfödda
vistelse 0-5 år, andel utrikesfödda vistelse 6-10 år, andel unga vuxna 18-24 år, andel
vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder p.g.a. arbetslöshet, andel vuxna
biståndsmottagare med försörjningshinder p.g.a. ohälsa, andel vuxna
biståndsmottagare med försörjningshinder p.g.a. sociala skäl) för att möjliggöra mer
rättvisande jämförelser.
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Felkällor och avvikelser
Socialstyrelsen har gjort en granskning av om svaren verkar rimliga, om de innehåller
avvikande värden etc. som kan ha uppkommit genom skrivfel eller missförstånd. Vid
oklarheter har uppgiftslämnaren kontaktats för att korrigera
eventuella fel. Till varje fråga i enkäten har det varit möjligt att skriva kommentarer.
Dessa har varit ett viktig underlag för bedömningen av mätfel.
Indikatorer kan ha kvalitetsbrister som inte upptäckts i granskningen. Flera av
frågorna är sådana att uppgiftslämnare ska bedöma om den egna kommunens
verksamhet uppfyller den nivå som beskrivs i frågan. Den svarandes tolkning av
frågan kan ha betydelse för vilket svar som avges.

Metod
FoU Välfärd har gjort en sammanställning för länet av det dataunderlag från
socialstyrelsen som presenterats på deras webbsida i form av Excel filer. En
jämförelse av enkätdata mellan 2014 och 2015 redovisas i de fall indikatorerna
mellan åren är jämförbara. För att underlätta läsbarheten har resultaten för de olika
åren redovisats i samma kolumn och färgsättningen anger svaren för de olika åren
(se nedan under förklaringar).
Några av de diagram som redovisar registerdata är bakgrundsmåtten färgade med
grönt, gult eller rött för att underlätta jämförelser och lättare ge en överblick av
resultaten (se nedan under förklaringar).
FoU Välfärd har vid ett seminarietillfälle gått igenom sammanställningen tillsammans
med kommunrepresentanter verksamma inom fältet för att upptäcka eventuella
felkällor, tolka och analysera resultaten.
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Övergripande resultat
På nationell nivå har kommunerna förbättrat sina resultat över tid sedan den första
publiceringen 2010, så även i år. För länet som helhet har inga större förändringar
skett mellan 2014 och 2015. Det är dock stora skillnader mellan kommunerna. Några
har förbättrat resultaten, t ex Hudiksvall och Sandviken, medan det i andra
kommuner har skett en försämring. Större kommuner har generellt fler indikatorer
uppfyllda än mindre kommuner, såväl i länet som i riket. Bäst resultat i länet har
Hudiksvall, Gävle och Sandviken. Hudiksvall utmärker sig genom att ha 27 av 30
möjliga indikatorer på positiv nivå. Hudiksvall har också flest antal socialsekreterare
som arbetat minst två år eller längre, mest tillgång till stöd i arbetet, lägst antal
ändrade beslut efter överklagan och högst antal ärenden per handläggare

En betydande förbättring har skett i länet avseende utredningsmallar som beaktar
barnens situation till stöd för handläggare vid utredningar om ekonomiskt bistånd.
Samtliga kommuner har nu sådana mallar. En annan förbättring som skett är att
ytterligare två kommuner använder standardiserade bedömningsmetoder. Men
fortfarande saknas sådana metoder i fem kommuner.
Vid årets jämförelser kan vi konstatera att det skett en liten ökning av
överenskommelser med externa samverkanspartners. Hudiksvall och Sandviken har
tecknat överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Andelen är dock fortfarande
låg och det finns behov av förbättringar av överenskommelser med så väl
försäkringskassan som arbetsförmedlingen och primärvården.
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För indikatorer som belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd har i stort sett
ingen förändring skett varken på regional eller nationell nivå. I länet har andelen med
långvarigt biståndsbehov sjunkit i några kommuner stigit något i andra. Antalet
mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd är fler i stora kommuner både i länet och
i riket. Under 2014 levde 11 procent av alla barn i Gävleborg i hushåll med
ekonomiskt bistånd, för riket var motsvarande siffra 7 procent.
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Färgläggning av indikatorer som jämför förutsättningar för kvalitet (enkätdata) gröna och röda resultat
För indikatorer där det är möjligt att ange ett önskvärt värde har detta markerats
med grönt:
• mörkgrönt för ja-svar både 2014 och 2015, dvs. bibehållen positiv nivå,
• ljusgrönt för nej-svar 2014 men ja-svar 2015, dvs. positiv förändring mellan 2014
och 2015.
Värden som indikerar ett utvecklingsområde i kommunen har markerats med rött:
• mörkrött för nej-svar både 2014 och 2015, dvs. indikerar ett förbättringsområde,
• ljusrött för ja-svar 2014 men nej-svar 2015, dvs. åtgärder krävs för att återgå till
tidigare års nivå.

Färgläggning av indikatorer som jämför omsättningen (registerdata) - relativa
jämförelser med gröna, gula och röda resultat
I diagrammen är bakgrundsmåtten färgade med grönt, gult eller rött. Grönt betyder
att kommunens värde hör till de 25 procent av kommunerna med lägst värden i
förhållande till de andra kommunerna. Rött för de 25 procent av kommunerna med
högst värde och gult gäller de 50 procent som ligger mitt emellan. Jämförelserna är
relativa och varken rikets medelvärde eller ett grönt resultat behöver vara ett tecken
på att allt fungerar bra. Syftet med den färgsatta jämförelsemodellen är att
underlätta en överblick av resultaten. Riket och Gävleborg är markerade med blått.
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Resultat
Långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd
Personer med försörjningsproblem ska snabbt och effektivt få stöd för att uppnå
varaktig självförsörjning. Lagstiftaren har gett socialtjänsten som huvuduppgift att
hjälpa den enskilde så att han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd. Syftet
är att träda in vid tillfälliga perioder av försörjningsproblem. Studier visar att
långvarigt biståndsmottagande i sig kan vara en riskfaktor; förstärka utanförskap och
försämra möjligheten att få en fast förankring på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen,
2015). Andelen vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd bör vara så
låg som möjligt. Omfattningen av biståndstagare måste dock betraktas mot bakgrund
av de socioekonomiska förutsättningarna i respektive kommun.
Långvarigt ekonomiskt bistånd
I diagram 1 redovisas antal vuxna biståndstagare med ett långvarigt ekonomiskt
bistånd (10-12 månader under året). Resultaten visar att Gävle och Sandviken har
den högsta andelen av långvarigt biståndsmottagare i länet. De tillhör också de 25 %
av rikets kommuner som har högst andel långvarigt biståndsmottagande. I
jämförelse mellan länet och riket har länet ett färre antal långvariga
biståndsmottagare (32 %) jämfört med riket (36 %).
Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd
I diagram 2 redovisas andelen vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt
ekonomiskt bistånd (minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst
två månader i rad). Av resultaten kan vi se att Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn
har lägst andel mycket långvariga biståndsmottagare i länet. Även när det gäller
mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har Gävle högst andel biståndsmottagare, och
tillhör även de 25 % av rikets kommuner som har högst andel sådana mottagare.
Länet som helhet har dock färre mycket långvariga biståndsmottagare , 18 %, jämfört
med riket, 24 %.
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Andel biståndsmottagare i befolkningen
Indikatorn anger antal invånare, vuxna och barn, som någon gång under året
mottagit ekonomiskt bistånd. Resultaten i diagram 3 visar att Gävleborg har en
högre andel, 6 % (16 519 biståndsmottagare) biståndsmottagare i befolkningen
jämfört med riket (4 %). Åtta av länets tio kommuner tillhör de 25 % av rikets
kommuner som har högst andel biståndsmottagare i befolkningen.
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Andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd och hushåll med långvarigt
ekonomiskt bistånd
Att belysa barnperspektivet inom verksamheter med ekonomiskt bistånd är
angeläget. Att inte ha samma ekonomiska förutsättningar som andra barn kan
innebära att barn måste avstå från sådant som kamraterna tar för givet. Ekonomisk
utsatthet kan även påverka annat som har betydelse för barns möjligheter att
utvecklas och styra över sina egna liv, såsom skolresultat, hälsa och trygghet. Ur ett
barnperspektiv är det därför viktigt att föräldrar med minderåriga barn snabbt får
stöd för att komma in på arbetsmarknaden.
Samhällets övergripande målsättningen är att andelen barn som ingår i familjer med
bistånd ska vara så låg som möjligt, men indikatorn måste tillåtas variera över tid
beroende på konjunkturen. Omfattningen av biståndsmottagande måste även
betraktas mot bakgrund av de socioekonomiska förutsättningarna i respektive
kommun.
I diagram 4 redovisas antal barn (procent) som ingår i hushåll som någon gång under
året mottagit ekonomiskt bistånd. Av resultaten kan vi utläsa att Gävleborg har en
mycket högre andel barn som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd jämfört med
riket (länet 11 % jmf. Riket 7 %). Åtta av länets tio kommuner tillhör de 25 % av rikets
kommuner som har högst andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.
När det gäller andelen barn som ingår i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd
(10-12 månader under året), se diagram 5, ligger Gävleborg i nivå med riket (länet 3
% jmf. riket 3 %).
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Unga vuxna med ekonomiskt bistånd
Många unga vuxna (18-24 år) har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden
och arbetslösheten i åldersgruppen är ca tre gånger högre än bland övriga
åldersgrupper oavsett konjunktur. Särskilt utsatta är de som varken studerar eller
arbetar under övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv. Studier visar att denna
grupp har ökade risker för att stå utanför arbetsmarknaden även på lång sikt och
risken för såväl psykisk ohälsa som missbruk är större än övriga i åldersgrupper. Att
unga vuxna snabbt får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier
är därför viktigt (Socialstyrelsen, 2015).
Resultaten i diagram 6 visar på stora skillnader mellan länets kommuner vad gäller
unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd. Hofors har högst antal (25 %) unga
vuxna med ekonomiskt bistånd till skillnad från Nordanstig som har lägst antal (10
%). Även mellan länet och riket finns stora skillnader. I länet uppbär 13% av de unga
vuxna ekonomiskt bistånd, jämfört med 4 % i riket. Nio av länets tio kommuner
tillhör de 25% av landets kommuner som har högst antal unga vuxna med
ekonomiskt bistånd.
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Biståndsbelopp per kommuninvånare
Måttet mäter omfattningen av ekonomiskt bistånd i kommunerna och visar främst
på olikheter mellan kommuner. Måttet har bland annat samband med strukturella
förhållanden som befolkningssammansättningen, situationen på arbetsmarknaden
och kostnadsläget på orten.
Resultaten för länet visar stor variation mellan högsta och lägsta belopp per
kommuninvånare. Högst kostnader per kommuninvånare har Hofors; 1647
kr/invånare, jämfört med Nordanstig som har den lägsta kostnaden; 765
kr/invånare. Notera att Hofors också har högst andel i befolkningen med
ekonomiskt bistånd, se diagram 3. Jämfört med riket är kostnaderna per invånare för
länet i nivå med riket, i länet 1115 kr/invånare jmf. riket 1095 kr/invånare.
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Bakgrundsmått – låg inkomst
Bakgrundsmåttet låg inkomst anger andelen invånare (18-64 år) i kommunen som
har den inkomst understigande 60 % av medianinkomsten i riket för personer 18-64
år.
Diagram 8 visar att Nordanstig och Ljusdal har en något högre andel invånare med
låg inkomst, 25 % respektive 23 %, jämfört med övriga kommuner. I jämförelse
mellan länet och riket ligger länet i stort sett i nivå med riket (länet 21 % jfm. riket
20%).
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Bakgrundsmått - andel arbetslösa och andel arbetslösa utan ersättning
Ekonomiskt bistånd samvarierar med arbetslösheten i samhället. Arbetslösa som
omfattas av arbetslöshetsförsäkringen påverkar dock inte behovet av ekonomiskt
bistånd i någon avgörande grand. På kommunal nivå gäller sambanden mellan
arbetslöshet och ekonomiskt bistånd i första hand arbetslösa som saknar
arbetslöshetsersättning. Måtten arbetslösa och arbetslösa utan ersättning,
presenteras som en jämförelse mellan varandra.
Diagram 9 visar andelen arbetslösa invånare, 18-64 år, i länets kommuner. Högst
arbetslöshet har Ljusdal, 17% av invånarna i arbetsför ålder är arbetslösa. Lägst
arbetslöshet har Hofors med 13 %. I jämförelse med riket har Gävleborg en högre
arbetslöshet; 15% jämfört med rikets 12 %.
Andelen arbetslösa utan ersättning i länet (se diagram 10) är 4 % vilket är i nivå med
riket, där andelen arbetslösa utan ersättning är 4 %. Lägst andel arbetslösa utan
ersättning har Nordanstig (3 %), Ovanåker (3 %) och Söderhamn (3 %).
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Bakgrundsmått – låg utbildningsnivå
Bakgrundsmåttet låg utbildningsnivå avser svenskfödda personer, 20-40 år, med
okänd eller högst förgymnasial utbildning. Resultaten visar att Hofors har högst
andel (15 %) av svenskfödda personer, 20-40 år, med låg utbildningsnivå, i länet.
Lägst andel med låg utbildningsnivå har Gävle där andelen är 10 %. I jämförelse med
riket har Gävleborg en högre andel med låg utbildningsnivå, 11 % jmf. med riket 9 %.
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Bakgrundsmått – utrikesfödda, vistelse 0-5 år och utrikesfödda, vistelse 6-10 år.
Bakgrundsmåtten avser andelen utrikesfödda invånare 18-64 år med vistelsetid i
Sverige 0-5 år och 6-10 år efter att upphållstillstånd beviljades, andel av befolkningen
18-64 år. En hög andel utrikesfödda invånare med kort vistelsetid i Sverige har ett
starkt samband med ett stort behov av ekonomiskt bistånd.
Resultaten för länet visar på att Sandviken har den högsta andelen, (5,9 %)
utrikesfödda som vistats i Sverige 0-5 år efter uppehållstillstånd. Lägst andel som
vistats i Sverige 0-5 år har Hudiksvall, där andelen är 3 %. I jämförelse ligger
Gävleborg i nivå med övriga landet (länet 5 % jmf. riket 5%) avseende kort vistelsetid
i Sverige och en procentenhet under riket när det gäller utrikesfödda som vistats i
Sverige 6-10 år (länet 3% jmf. riket 4%).
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Bakgrundsmått – unga vuxna 18-24 år
Bakgrundmåttet anger andel unga vuxna 18-24 år av befolkningen 18-64 år i
kommunen. Många unga vuxna har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden
och arbetslösheten i åldersgruppen är ca tre gånger högre än bland övriga
åldersgrupper oavsett konjunktur. De kvalifikationskrav som finns inom
arbetslöshetsförsäkringen medför även att unga vuxna har en ökad risk för behov av
ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet.
Av diagram 14 kan vi utläsa att Gävle har högst andel unga vuxna i länet, 16 %. I
jämförelse med riket ligger Gävleborg i nivå med övriga landet; 15 % både i länet och
i riket.
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Försörjningshinder på grund av arbetslöshet , ohälsa och sociala skäl
Med försörjningshinder avses arbetslöshet, sjukdom, ohälsa eller sociala skäl vilket
kan ligga till grund för behov av ekonomiskt bistånd.
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet
I diagram 15 redovisas andel vuxna biståndsmottagare i länet under 2015 med
försörjningshinder på grund av arbetslöshet. Här avses biståndsmottagare som är
arbetslösa, bedöms ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till
arbetsmarknadens förfogande. Utgångspunkten är att man i princip omgående kan
börja ett lämpligt arbete. Vi kan se att andelen biståndsmottagare med
försörjningshinder på grund av arbetslöshet varierar mellan 48-59 % av alla vuxna
biståndsmottagare under året i länets kommuner. Genomsnittet för länet; 55 %, är 6
procenteneheter högre än riksgenomsnittet som är 49 %.
Försörjningshinder på grund av ohälsa
Diagram 16 redovisar andel vuxna biståndsmottagare under året med
försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa. Här avses en biståndsmottagare
som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker nedsatt
arbetsförmåga, eller som saknar eller har otillräcklig inkomst av sjuk- eller
aktivitetsersättning från Försäkringskassan. I Gävleborg kan vi se att Hudiksvall har
flest (17,5%) andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av
sjukdom eller ohälsa och att Hofors har lägst (6 %) andel sådana biståndsmottagare.
Genomsnittet för länet är 11 % vilket är lägre än riksgenomsnittet som är 14 %
biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom eller ohälsa.
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Försörjningshinder på grund av sociala skäl
Diagram 17 visar andel vuxna biståndsmottagare i länet under året med
försörjningshinder på grund av sociala skäl. Här avses biståndsmottagare som för
närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten
bedömer saknar arbetsförmåga, eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan
bli aktuellt i framtiden, men först efter förberedande insatser. Måttet redovisas
eftersom det finns en koppling till behovet av insatser och samverkan för att stödja
enskilda i att bearbeta sina sociala problem och på lång sikt uppnå självförsörjning.
Vi kan se att Hofors och Ljusdal inte har några biståndsmottagare på grund av sociala
skäl, Nordanstig ett fåtal (0,4 %) samt att Gävle respektive Bollnäs har högst antal, 7
% respektive 7 %. I jämförelse mellan länet och riket ligger Gävleborg betydligt under
riksgenomsnittet, 4 % jmf. med riket 11 %.
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Helhetssyn och samordning
Inom kvalitetsområdet helhetssyn och samordning ingår indikatorer som berör
intern samordning i enskilda ärenden och extern samverkan i enskilda ärenden. Med
helhetssyn avses att den enskildes samlade livssituation ska beaktas. Det förutsätter
att enskilda med behov av tjänster som bedrivs inom olika verksamheter eller av
olika utförare/professioner samordnas, se 3 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) och
4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Formaliserad och strukturerad
samordning internt och samarbete externt i form av gemensamma skriftliga rutiner
för hur samarbetet/samverkan ska genomföras är ett medel att stärka stabilitet,
förutsägbarhet och kontinuitet. Rutiner som beskriver ansvarsfördelning och ett
bestämt tillvägagångssätt kan minska risken för godtycke och utgöra ett stöd för
handläggarna till nytta för den enskilde. För att säkra att rutinerna är aktuella och
stödjer insatserna till den enskilde är det viktigt att de regelbundet följs upp.
Intern samordning i enskilda ärenden – rutin med barn och ungdomsvården
I tabell 1 kan vi se att fyra kommuner (Hudiksvall, Sandviken, Ockelbo och Ovanåker)
har aktuella rutiner med barn- och ungdomsvården varav de två mindre
kommunerna (Ockelbo och Ovanåker) arbetar integrerat dvs. ekonomiskt bistånd
och barn- och ungdomsvårdsärenden handläggs av samma handläggare. Fem
kommuner (Gävle, Hofors, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn) saknar sådana
rutiner. I riket har drygt hälften (54 %) av kommunerna rutiner för samordning av
ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvård, till skillnad från länet där färre än
hälften (44 %) av kommunerna har det.

Fou Välfärd, Region Gävleborg, Länsrapport ekonomiskt bistånd 2015

25

Intern samordning av enskilda ärenden – rutin med vuxenvården
Resultaten i tabell 1 visar att de mindre kommunerna (Hofors, Nordanstig, Ockelbo
och Ovanåker) arbetar integrerat med ekonomiskt bistånd och vuxenvård, dvs.
handläggs av en och samma handläggare. De större kommunerna (Gävle, Sandviken
och Söderhamn) saknar rutiner för samordning av ekonomiskt bistånd och
vuxenvård. Hudiksvall har som enda kommun skriftliga rutiner för samordning av
insatser mellan ekonomsikt bistånd och vuxenvård.
Intern samordning av enskilda ärenden – rutin med arbetsmarknadsenhet
Av resultaten i tabell 1 framgår att det är mindre vanligt bland länets kommuner med
skriftliga rutiner mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet. Två
kommuner, Gävle och Hudikvall, har sådana rutiner. En kommun, Söderhamn,
arbetar integrerat med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet. I
jämförelser ligger Gävleborg långt under riksgenomsnittet, 33 % av länets
kommuner respektive 66 % i riket, har sådana rutiner.
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Extern samverkan i enskilda ärenden
Tabell 2 visar att drygt hälften av kommunerna (56 %) har aktuella rutiner för
samverkan med arbetsförmedling och primärvård, en tredjedel (33 %) har rutiner
med försäkringskassa och två tredjedelar (67 %) har det med öppenvårdspsykiatri. I
jämförelse med riket är det sistnämnda långt över riksgenomsnittet (länet 67 % jmf.
riket 36 %).
Utredningsmall med barnperspektiv
Samtliga kommuner som besvarat enkäten i Gävleborg har utredningsmallar, som
beaktar barnens situation, till stöd för handläggare vid utredningar av ekonomiskt
bistånd. I riket har 73% av kommunerna sådan utredningsmallar.
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Kunskapsbaserad verksamhet
Kunskapsbaserad verksamhet innebär att tjänsterna utförs i enlighet med vetenskap
och beprövad erfarenhet samt att den enskildes erfarenheter tillvaratas. Inom
kvalitetsområdet kunskapsbaserad verksamhet ingår indikatorer som berör
personalens kompetens, kompetensutveckling, standardiserade
bedömningsmetoder samt systematisk uppföljning.
Personalens kompetens
För utförandet av socialnämndens uppgifter ska det enligt 3 kap. 3 § andra stycket
SoL finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Förutom formell
utbildning måste kompetensen vara relaterad till yrkesfunktion och omfatta alla de
specifika kunskaper som behövs inom denna. Det krävs både erfarenhet och särskild
kunskap inom en rad områden för att kunna utföra arbetet på bästa sätt.
Diagram 18 visar att andelen socialsekreterare med socionomexamen varierar
mellan 50 % (Hudiksvall) och 100 % (Ockelbo och Söderhamn) bland länets
kommuner. Vid jämförelse med riket ligger genomsnittet för länet under (77 %)
riksgenomsnittet (85 %) vad gäller andelen socialsekreterare med socionomexamen.
Avseende erfarenhet (arbetat mer än två år) visar diagram 19 på stora variationer i
länet. Hudiksvall har flest socialsekreterare som arbetat mer än två år; 91 %, medan
socialsekreterarna i Söderhamn har lägst erfarenhet, endast 14 % har arbetat längre
än två år.
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Kompetensutveckling
För utförande av socialnämndens uppgifter ska det enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL
finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Vid anställningens början är
det viktigt att den nyanställde får en strukturerad inskolningsperiod för att kunna
utföra uppgifterna korrekt. Inskolningsperioden ska ge vägledning in i de specifika
arbetsuppgifterna. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9) ska ledningen för
socialtjänsten säkerställa och fortlöpande kontrollera att personalen har den
kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Med rätt kompetens ökar
förutsättningarna för att personalen ska kunna bidra med insatser av god kvalitet. En
viktig uppgift för arbetsgivaren är att skapa förutsättningar för kompetensutveckling.
En individuell kompetensutvecklingsplan bör innehålla en planering för fortbildning
eller vidareutbildning som bygger på verksamhetens mål och behov av kompetens
(Socialstyrelsen, 2015).
I tabell 4 kan vi se att samtliga kommuner i länet har en strukturerad
inskolningsperiod för ny personal. Att ha en samlad plan för kompetensutveckling
utifrån verksamhetsområdets uppdrag är mindre vanligt, två av nio kommuner
(Gävle och Hudiksvall) har det. Fyra av nio kommuner har individuella
kompetensplaner för personal som arbetar med ekonomiskt bistånd. I riket har 64 %
av kommunerna individuella kompetensplaner, jämfört med länet där 44 % har
sådana planer.
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Stöd i arbetet
Indikatorn avser att belysa förutsättningar för kunskapsöverföring genom nära
arbetsledning. Verksamhet med ekonomiskt bistånd är komplex och beslutstät samt
att det ställs stora krav på en skyndsam handläggning. Personalen ställs inför svåra
bedömningar och utsätts inte sällan för påtryckningar från enskilda. Att handläggare
har god tillgång till stödjande arbetsledning är en av flera förutsättningar för att
säkerställa att verksamheten bedrivs rättssäkert och jämlikt. Att skapa goda
förutsättningar för personalen kan dessutom öka möjligheten att behålla och
utveckla denna, vilket skapar kontinuitet som kan höja kvaliteten i verksamheten
(Socialstyrelsen, 2015).
Resultaten i diagram 20 visar att socialsekreterare i Hudiksvall och Söderhamn har
mest tillgång till stöd i arbetet, 3,5 respektive 3,2 timmar per vecka. Lägst har
Ovanåker med 0,5 timmar per vecka och Gävle med 0,8 timmar per vecka. I
genomsnitt för riket är tillgången till stöd i arbetet för socialsekreterare två timmar
per vecka. Genomsnittet för länet är 1,5 timmar per vecka.
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Systematisk uppföljning
Standardiserade bedömningsmetoder används som ett stöd när enskilda personers
situation, funktion eller behov ska bedömas av professionella inom socialtjänsten.
Standardiserade bedömningsmetoder ger stöd för att systematiskt ställa frågor som
kan vara avgörande för att få fram relevant information. Att använda en
standardiserad bedömningsmetod innebär att bedöma en situation, funktion eller
behov med hjälp av ett vetenskapligt prövat bedömningsinstrument. Det finns en
manual som beskriver hur instrumentet ska användas. En ökad användning av
standardiserade bedömningsmetoder talar för att enskilda i större utsträckning kan
erbjudas rätt insatser och ökar förutsättningarna för en likvärdig bedömning.
Resultaten avseende systematisk uppföljning redovisas i tabell 5. Mindre än hälften
(44 %) av länets kommuner använder standardiserade bedömningsmetoder, i riket
används sådana av drygt hälften (55 %) av kommunerna.

En kunskapsbaserad socialtjänst följer upp och utvärderar hur väl verksamheten
tillgodoser enskildas och gruppers behov. Av tabell 5 kan vi se att två tredjedelar (67
%) av kommunerna i länet följer upp hur vida insatserna ger avsett resultat utifrån de
individuella mål som satts upp. I riket följs enskilda personer upp i fyra av fem
kommuner (82 %).
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För att påvisa resultat av de insatser som verksamheten erbjuder och avgöra om
insatserna förbättrar livssituationen behövs dokumenterad kunskap. Detta innebär
att resultatet för enskilda personer behöver följas upp, dvs. om den arbetsmetod
eller insats dom getts har fått avsedd effekt. För ökad kunskap och utveckling av
verksamheten behöver individdata sammanställas och analyseras på gruppnivå. I
tabell 5 framgår att fyra av nio kommuner sammanställer data på gruppnivå.
I jämförelser med riket är det betydligt vanligare bland länets kommuner att göra
sammanställningar på gruppnivå, endast en fjärdedel av rikets kommuner gör sådana
sammanställningar.
Liksom tidigare år har samtliga av länets kommuner IT-system som stödjer
verksamhetuppföljning. En tredjedel, samma kommuner som vid 2014 års
jämförelser (Gävle, Sandviken och Söderhamn), gör brukarundersökningar i syfte att
fånga upp brukarnas uppfattning om verksamhetens kvalitet. I riket görs
brukarundersökningar i hälften av landets kommuner (48 %).
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Självbestämmande och integritet
Kvalitetsområdet självbestämmande och integritet innebär att den enskilde är
delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna val.
Genomförandeplaner
Planeringen för hur den enskilde ska uppnå självförsörjning bör efter en grundlig
utredning dokumenteras i en genomförandeplan (SOSFS 2014:5).
Genomförandeplanen är därefter utgångspunkten för uppföljning och utvärdering av
om insatserna gett avsett resultat och om målet för den enskilde uppfyllts. En
gemensam planering, där målet med insatserna och vilket ansvar som ligger på den
enskilde respektive socialtjänsten framgår, ökar förutsägbarheten för den enskilde.
Tabell 6 visar att färre än hälften av länets kommuner upprättar genomförandeplaner
inom tre månader. I två kommuner (Gävle och Söderhamn) undertecknas
genomförandeplanen av den enskilde. Endast en kommun, Hudiksvall, följer upp
genomförande planen minst var tredje månad. När det gäller upprättande,
undertecknande och uppföljning av genomförandeplan sker det i mindre
utsträckning bland länets kommuner jämfört med riket: 51 % av rikets kommuner
upprättar genomförandeplaner inom tre månader i länet fyra av nio kommuner, i 40
% av kommunerna i landet undertecknar den enskilde planen i länet två av nio
kommuner och 36 % av kommunerna i riket följer upp planen i länet en kommun av
nio.
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Tillgänglighet
Med kvalitetsområdet tillgänglighet aves att det är lätt att få kontakt med
socialtjänsten och vid behov få del av tjänsterna inom rimlig tid. Information och
kommunikation ska vara begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers
behov. Kommunikationen mellan den enskilde och professionen ska präglas av
ömsesidighet och dialog och verksamheterna ska vara fysiskt tillgängliga.
Väntetid
Avgörande för vad som kan anses vara en rimlig väntetid för nybesök är hur
angeläget den biståndssökandes behov är. Eftersom ekonomiskt bistånd utgör
samhällets yttersta ekonomiska skyddsnät (2 kap. 1 § SoL) är det viktigt att det alltid
finns personal tillgänglig för att svara på frågor eller för att göra en omedelbar
bedömning av den enskildes situation. För den enskilde är det oftast önskvärt att få
sin rätt till bistånd prövad så snabbt som möjligt. Tillgänglighet i meningen väntetid
är därför en viktig kvalitetsaspekt ur den enskildes perspektiv. Enligt ett uttalande av
Justitieombudsmannen (JO) bör väntetiden för ett första personligt besök (nybesök),
i de fall behovet inte bedöms vara omedelbart, inte överstiga 14 dagar
(Socialstyrelsen, 2015). I tabell 7 kan vi se att två tredjedelar (sex av nio) av länets
kommuner kan erbjuda en tid för personligt besök inom 14 dagar. Jämfört med riket
är det färre kommuner i länet som kan erbjuda tid inom 14 dagar: i riket kan 9 av 10
kommuner erbjuda detta.
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Tillgång till insatser
Många unga vuxna har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och
arbetslösheten i åldersgruppen är ca. tre gånger högre än bland övriga åldersgruper
oavsett konjunktur. Särskilt utsatta är de som varken studerat eller arbetar under
övergångsfasen mellan ungdom och vuxenliv. Studier har visat att denna grupp har
en ökad risk att hamna utanför arbetsmarkanden, även på lång sikt och risken för
såväl psykisk ohälsa samt missbruk är större än i övriga åldersgruppen. Att unga
vuxna utan dröjsmål får stöd att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier
är därför viktigt som ett komplement till arbetsförmedlingens åtgärder. Tabell 7 visar
att drygt hälften (56 %) av kommunerna i Gävleborg kan erbjuda samtliga unga
vuxna (18-24 år) arbetsmarknadsinsats inom en månad från nybesök. Det är en
försämring jämfört med 2014 års jämförelser då sju av nio kommuner kunde erbjuda
såda insats inom en månad.
Sju av nio kommuner i länet erbjuder alla personer över 24 år som ansökt om
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet någon form av arbetsmarknadsinsats. Det
är samma nivå som vid 2014 års jämförelser och ligger högre än övriga kommuner i
riket där 57 % av kommunerna kan erbjuda sådana insatser.
Sex av nio kommuner i länet genomför hushållsekonomisk rådgivning till de
biståndshushåll som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop, se tabell 7. Det är
en försämring gentemot 2014 års mätning då nio av tio kommuner kunde erbjuda
sådan rådgivning. Hofors och Sandviken har tidigare erbjudit sådan hjälp men inte
vid 2015 års mätning.
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Bemanning
Indikatorn bemanning avser att belysa tillgången till personal i verksamheten i form
av antalet biståndshushåll som varje handläggare (omräknat till heltid) i genomsnitt
ansvarar för per månad. Förändringsarbete förutsätter individuellt anpassade
insatser. För att kunna utforma insatserna att passa individens situation behövs inte
bara resurser för att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, utan även tid för
utredning, motivation, samverkan med andra aktörer, planering och uppföljning. För
att möta socialtjänstens uppgift att ge stöd för självförsörjning behöver antalet
handläggare stå i rimlig proportion till behovet av ekonomiskt bistånd i kommunen.
Ur den enskildes perspektiv är det även viktigt att det är lätt att få kontakt med sin
handläggare inom rimlig tid, vilket också fordrar en rimlig bemanning av
verksamheten (Socialstyrelsen, 2015). I diagram 21 redovisas resultaten för
Gävleborg. Hudiksvall och Ockelbo skiljer sig från övriga länet med betydligt fler
ärenden per handläggare än övriga kommuner: i Hudiksvall har handläggarna i
genomsnitt 56 ärenden och i Ockelbo 50 ärenden per handläggare. I jämförelse har
länets kommuner fler ärenden per handläggare, i genomsnitt 39 ärenden, än övriga
riket som har 34 ärenden i genomsnitt per handläggare. För Gävleborg är det en liten
förbättring jämfört med 2014 års mätning då det genomsnittliga antalet ärenden per
handläggare var 41.
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Trygghet och säkerhet
Med kvalitetsområdet trygghet och säkerhet menas att tjänsterna utförs enligt gällande
regelverk, att det finns förutsägbarhet och möjlighet till insyn. Risk för kränkning,
försummelse, fysisk och psykiskt skada förhindras genom förebyggande arbete.
Kvalitetsområdet innehåller indikatorer för trygg och säker ärendehantering, juridiskt stöd,
information om nya rättsfall och ändrade överklagade beslut.
Trygg och säker ärendehantering
Med aktuell rutin när barn misstänks fara illa menas att det finns en för verksamheten
skriftlig rutin som följs upp regelbundet och som utgör ett stöd för hur handläggare inom
ekonomiskt bistånd ska gå tillväga för att initiera en särskild utredning, s.k.
barnavårdsutredning, enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL vid barn- och ungdomsvården, om det
uppstår misstanke om att enskilda barn far illa. Fem av nio svarande kommuner i länet har
rutiner för när barn misstänks fara illa, varav två kommuner, Ockelbo och Ovanåker, arbetar
integrerat med ekonomiskt bistånd och barn- och ungdomsvård. Fyra kommuner har
rutiner för våld i nära relation, vilket är en liten försämring jämfört med 2014 års mätning,
då fem av tio kommuner hade sådana rutiner.
Indikatorn för rutin vid skyddande av personuppgifter visar vid årets jämförelser att en
förbättring har skett. Två kommuner, Hudiksvall och Sandviken, har infört sådana rutiner.
Vid 2014 års mätning hade bara Bollnäs en sådan rutin. Bollnäs har inte besvarat enkäten
vid årets mätning och redovisas därför inte.
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Med rutin för att förebygga avhysningar av barnfamiljer avses skriftlig rutin som
följts upp det senaste året och som anger att barnfamiljer aktivt ska sökas upp och
även följas upp i samband med en hyresskuld, oavsett om föräldrarna söker stöd
eller inte. Av tabell 8 framgår att två kommuner, Gävle och Sandviken, har rutiner för
att förebygga avhysning av barnfamilj. Söderhamn hade en sådan rutin vid 2014 års
jämförelse men inte vid 2015 års mätning, dvs åtgärder krävs för att återgå till
tidigare års nivå.
Indikatorn klagomålshantering avser att belysa om enskildas klagomål tas tillvara och
används i förbättringsarbete av en trygg och säker verksamhet. I tabell 8 kan vi se att
två kommuner, Hudiksvall och Sandviken, tillvaratar och använder klagomål för
analyser och utveckling av verksamheten. Vid 2015 års mätning är det en försämring
jämfört med 2014 då fyra av tio kommuner tillvaratog klagomål.
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Juridiskt stöd
Med juridiskt stöd avses om kommunens verksamhet med ekonomiskt bistånd har
tillgång till juridisk kompetens som i den dagliga verksamheten kan bistå i frågor som
rör regeltillämpningen kring ekonomiskt bistånd. Av tabell 9 framgår att sex av nio
kommuner i länet har tillgång till juridisk kompetens. Fyra av nio kommuner tar
löpande del av nya rättsfall och JO-beslut med samtliga handläggare.
Ändrade överklagade beslut
Indikatorn ändrade överklagade beslut avser andel beslut rörande ekonomiskt
bistånd som efter överklagan har ändrats av förvaltningsrätten. Två kommuner,
Hofors och Ovanåker, har inte besvarat frågan. Två kommuner, Nordanstig och
Ockelbo, har inte haft några överklagade beslut där förvaltingsrätten ändrat beslutet.
Flest ändrade beslut har Ljusdal, där nästan 16 % av de överklagade besluten
ändrades. Gävle och Hudiksvall har lägst andel ändrade beslut, 4 %, efter prövning i
förvaltningsrätten.
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Prioriterade områden
Syftet med öppna jämförelser är som tidigare nämnts att stimulera till
kunskapsutveckling och främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Målen är att
stimulera till verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn och att den
enskilde får rätt insatser utifrån dennes behov. I 2015 liksom 2014 års öppna
jämförelser synliggörs olika förbättringsområden. Enligt önskemål från länets
socialchefer valdes tre indikatorer ut att förbättra till 2015 års enkätinsamling. De
indikatorer som valdes var: rutiner och överenskommelser, brukarundersökning och
gemensam definition av genomförandeplan. Någon märkbar förbättring inom
respektive område framgår inte av 2015 års enkätsvar. Vid träff med
kommunrepresentanter i januari 2016 framkommer inga uppgifter om att
kommunerna har bedrivit något strukturerat förbättringsarbete i de utvalda
områdena. De närvarande kommunrepresentanterna anser att det finns ett stort
behov av att hjälpas åt i ett gemensamt utvecklingsarbete där kommunerna drar
nytta av varandra. De uttrycker också ett behov av gemensamma nätverksträffar
och att någon tar på sig uppgiften att samordna och driva på processen. FoU välfärd
skulle kunna ha den rollen förutsatt att socialcheferna formulerar och ställer sig
bakom ett sådant uppdrag. Med 2015 års enkätsvar som grund pekade de
närvarande kommunrepresentanter vid träffen ut följande områden som prioriterade
utvecklingsområden att jobba vidare med under 2016:
• Rutiner och överenskommelser. Att dela med sig av varandras nedtecknade
rutiner och överenskommelser underlättar att få till stånd bra rutiner och
överenskommelser där det saknas. Kommunerna skickar in till FoU välfärd som
sprider vidare.
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• Gemensam brukarundersökning. För att möjliggöra jämförbarhet mellan länets
kommuner är det önskvärt att kommunerna samarbetar i genomförandet av
brukarenkäter och att resultaten användas i ett förbättringsarbete som kommer
brukarna till godo. Förslagsvis kan den brukarenkät som tagits fram av
Socialstyrelsen och SKL användas inom flera av individ och familjeomsorgens
områden, inte bara inom ekonomiskt bistånd. FoU välfärd skulle kunna vara
behjälplig i processen förutsatt att FoU ges ett sådant uppdrag.
• Gemensam kompetensutvecklingsplan. Verksamma inom ekonomiskt bistånd ser
stora vinster med att samarbeta om en gemensam kompetensutvecklingsplan
inom Individ och familjeomsorgen, där ekonomiskt bistånd ingår som ett av flera
områden. Inom barn- och unga området finns idag en
kompetensutvecklingsgrupp. Eventuellt skulle denna kunna utökas till att även
arbeta med kompetensutveckling inom ekonomiskt bistånd och andra områden.
Alternativet är att bilda en kompetensutvecklingsgrupp för ekonomiskt bistånd
som ansvarar för att en gemensam kompetensutvecklingsplan kommer till stånd.
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