Regeringsbeslut

II:3

2018-01-18
S2016/04469/FST (delvis)

Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Uppdrag att fördela statsbidrag för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 360 000 000
kronor i statsbidrag till kommuner under 2018 för att stärka bemanningen
inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Socialstyrelsen får för uppdraget använda högst 800 000 kronor under 2018
för att administrera satsningen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barnoch ungdomsvården.
Vid fördelning av medel och genomförande av uppdraget i övrigt ska Socialstyrelsen följa de särskilda villkor som anges i bilagan till beslutet II:11 den
22 juni 2016 (S2016/04469/FST). Medel som inte rekvirerats, det datum
som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som angivit att de
önskar ta del av dessa medel.
Socialstyrelsen ska årligen redogöra för hur mycket medel som har betalats
ut. Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 1 juni 2018 och den 1 juni 2020. Slutredovisningen för satsningen
ska inkomma senast den 1 juni 2021. Redovisningarna ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har.
Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ärendet

De barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten tillhör i
många fall de mest sårbara och utsatta i vårt samhälle. Samtidigt har socialtjänsten haft svårt att rekrytera och behålla erfaren personal. Regeringen har
därför de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att stärka och utveckla den
sociala barn- och ungdomsvården.
Regeringen beslutade den 22 juni 2016 om 210 000 000 kronor årligen för att
stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården
(S2016/04469/FST). Det handlar om att öka antalet socialsekreterare,
arbetsledare och administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. Resterande medel har
använts för utbildningsinsatser (introduktion och fortbildning) och insatser
för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom området.
I vårändringsbudgeten för 2017 (prop. 2016/17:99) beslutade regeringen om
ytterligare 150 000 000 kronor för stärkt bemanning under 2017. I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) beslutade riksdagen att fortsätta
förstärka och utvidga satsningen med 360 000 000 kronor under 2018. Det
innebär även att regeringen avser att avsätta 360 000 000 kronor under 2019
och 150 0000 kronor under 2020 för stärkt bemanning.
Situationen för den sociala barn- och ungdomsvården har stabiliserats och en
förbättrad bemanningssituation kan skönjas. Fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer ska förutom att frigöra tid för mötet med barnen
bidra till en stabiliserad situation inom socialtjänstens barn- och
ungdomsvård.
Samma dag beslutar regeringen om uppdrag till Socialstyrelsen att fördela
statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa
(S2017/00368/FST).
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Socialstyrelsen ska i sitt arbete med uppdraget utgå från barnets rättigheter
samt ha ett jämställdhetsperspektiv.

På regeringens vägnar

Ylva Johansson

Kaisa Huuva
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