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Uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala
barn- och ungdomsvården

1 bilaga
Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under år 2016–2019 för att stärka bemanningen inom den
sociala barn- och ungdomsvården. I uppdraget ingår att administrera
satsningen och fördela medel.
Socialstyrelsen ska för år 2016 fördela 210 000 000 kronor i syfte att
stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Vid
fördelning av medel och genomförande av uppdraget i övrigt ska
Socialstyrelsen följa de särskilda villkor som anges i bilagan.
Socialstyrelsen får för uppdraget använda högst 800 000 kronor under
2016 till kostnader för att fördela medel och 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 barn- och ungdomsvården.
Socialstyrelsen ska varje år under åren 2016–2019 till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) redogöra för hur mycket medel som har betalats
ut. Redogörelsen ska lämnas senast den 1 december 2016 respektive
senast den 1 juni under satsningens resterande år. Redogörelserna ska
hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna
har använt stimulansmedlen. En delredovisning ska lämnas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2018 och en
slutredovisning ska lämnas senast den 1 juni 2020. Redovisningarna ska
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hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Vid utformning av
uppföljningen ska Socialstyrelsen informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) samt samverka med Sveriges Kommuner och Landsting.
Närmare villkor för redovisningen framgår av bilagan.
Ärendet

Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller riskerar att fara illa är en
av socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har den ansträngda
situation som varit inom socialtjänsten och som rapporterats om under
lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal
och till tidsbrist och stress i arbetet. Den kraftiga ökningen av antalet
ensamkommande barn som har ansökt om asyl i Sverige har inneburit
ytterligare utmaningar för socialtjänsten.
Det är angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn- och
ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utformat ett förslag till
stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården (S2016/00440/FST). Förslaget har utgjort utgångspunkt
för de särskilda villkor som framgår av bilagan.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2016 en satsning på
att förbättra förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala
barn- och ungdomsvården under åren 2016–2019. Satsningen omfattar
sammanlagt 250 000 000 kronor per år och detta beslut är en del av
denna satsning. Under förutsättning av riksdagens godkännande avser
regeringen att av nämnda medel avsätta 210 000 000 kronor årligen under
år 2017–2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Vidare avser regeringen att, under förutsättning att
riksdagen avsätter medel för ändamålet, tilldela Socialstyrelsen medel för
att administrera satsningen under år 2017–2019 samt för uppföljning och
slutredovisning år 2020.
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jessica Gozzi
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Särskilda villkor för genomförande av bemanningssatsningen
Kommunernas medelsanvändning

Kommunerna rekvirerar medel från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Rekvisition av medel ska lämnas till Socialstyrelsen senast
den dag som Socialstyrelsen beslutar.
Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens
myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande
ändamål:
– att öka antalet socialsekreterare
– att öka antalet arbetsledare
– att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare
eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning
Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna
ändamål. Under år 2017–2019 får medlen dock inte användas till att
finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska då vara att
bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.
Medel som inte används eller som inte används i enlighet med angivna
villkor, ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den dag som Socialstyrelsen beslutar.
Fördelningsnyckel

Vid fördelning av stimulansmedlen ska Socialstyrelsen utgå från en fördelningsnyckel där andelar per kommun beräknas enligt följande tre
faktorer:
– Uppskattat antal ärenden i barn- och ungdomsvården.
– Andelen uppskattade ärenden i barn- och ungdomsvården av
befolkningen 0–20 år.
– Andel av befolkningen som saknade treårig gymnasieutbildning.
Faktorerna ska ha samma vikt, dvs. ingen faktor ska vara viktigare än
någon annan.
Villkor för Socialstyrelsens uppföljning

Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och redovisa hur kommunerna
har använt stimulansmedlen.
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Mot bakgrund av den ansträngda situation som har varit inom socialtjänsten, är det angeläget att uppföljningen inte blir alltför administrativt
betungande för kommunerna. Uppföljning ska därför begränsas till två
tillfällen. Vid uppföljningen ska Socialstyrelsen analysera det sammantagna resultatet i förhållande till satsningens intentioner. Vidare ska
redovisas hur mycket medel som har rekvirerats och använts av varje
kommun.

