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Inledning 
I ”100 röster om framtidens socialtjänst” samlar Vision förslag, synpunkter och 
ställningstaganden från yrkesverksamma inom socialt arbete. Människor som med 
respektingivande entusiasm har lämnat sitt bidrag till utvecklingen av Sveriges sociala 
välfärd.  

Resonemangen går från de stora perspektiven, om samhällets uppdrag för de mest utsatta, till 
villkoren för den enskilda anställda. Visions uppdrag är att förmedla alla dessa åsikter, göra 
dem kända och uppmuntra till diskussion. Såväl på nationell politisk nivå som i 
arbetsplatsernas fikarum. Inte minst i vårt eget förbund där förslagen kommer att inspirera 
vårt framtida arbete. Vår önskan är att debatten ska leda till bästa möjliga socialtjänst. 

Visions arbete med framtidens socialtjänst syftar till utveckling och att samla kreativa förslag. 
Men det skulle inte vara rättvist att helt utelämna berättelserna från de personer som uttrycker 
en genuin oro för läget inom svensk socialtjänst. Sammanfattningsvis handlar det om 
bristande arbetsvillkor och resurser i verksamheten. Berättelserna bottnar i en omsorg om 
såväl landets mest utsatta personer som för kollegor, chefer såväl som medarbetare.  

Personligen är jag också tagen av den starka önskan att skapa förändring och resultat, som 
kommer fram i kommentarerna. Jag vill personligen tacka alla er som har tagit er tid att lägga 
grunden för denna rapport.  



Vision kommer att fortsätta arbetet med framtidens socialtjänst. Vi är övertygade om att 
personalen har kunskap om hur vi ska möta utmaningarna för vår sociala välfärd. Men också 
lösningar på hur vi kan frigöra tid och resurser. Som fackförbund är vårt uppdrag att vara en 
kanal för alla inom socialtjänsten som vill bidra till utveckling. Vi vill också ta vara på all den 
konstruktiva kraft och önskan att få vara delaktiga, som förmedlas i kommentarerna. 

Därför jobbar Vision nu intensivt med att skapa dialoger med arbetsgivarna för att 
förbättra villkoren på arbetsplatserna, bland annat genom intresseförhandlingar.

Vårt högt ställda mål är att Vision under det kommande året, ute på våra arbetsplatser, 
ska ta 100 initiativ till förbättringar av socialtjänsten.

Veronica Karlsson
Förbundsordförande Vision
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Om sammanställningen 
Vision inledde arbetet för framtidens socialtjänst (#framsoc) 
i december 2014. I samband med det skapades webbsidan 
framtidenssocialtjänst.se. Alla yrkesverksamma bjöds in till 
att beskriva vilka förutsättningar de och deras kollegor 
behöver för att skapa framtidens socialtjänst. I början av mars 
2015 hade fler än 700 personer anmält intresse för att vara 
med, och fler än hundra personer lämnat förslag. 

I denna rapport har dessa kommentarer sammanställts under 
trettio olika rubriker. Innehållet utgår helt och hållet från de 
berättelser och åsikter som enskilda personer har lämnat. Allt 
material är helt anonymt.   

Diskussion och ställningsstaganden 
Bilden som framträder i sammanställningen stämmer överens 
med den Vision har haft sedan länge: Att socialt arbete är 
världens bästa jobb, med världens bästa kollegor.  

Men förutsättningarna har ändrats. Bland annat har Sverige en växande grupp med unga som 
mår allt sämre. Deras behov innebär nya utmaningar. I nte bara för socialtjänsten, utan också 
för skolan,  sjukvården och våra klassiska välfärdssystem och institutioner som 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kunskapen om dessa grupper och hur vi bäst 
möter deras behov behöver öka, i hela socialtjänsten, och i hela samhället. Många som lämnat 
kommentarer menar att vi behöver arbeta på ett annat sätt än i dag. 

Personalens vision för framtidens socialtjänst grundas i tillräckliga resurser. Till rätt insatser 
till medborgarna, barn och unga likväl som vuxna. Till förebyggande arbete som gör att vi 
möter behoven innan de hunnit bli problem. Men också resurser till en stabil grundbemanning 
i verksamheten.  

Frågan för alla inblandade parter är vad som behöver göras för att vi ska uppnå en varaktig 
förändring.  

Vision ser en fara i lösningar som gör att den nu inslagna vägen fortsätter. Vision har de 
senaste åren identifierat ett mönster där ansvaret för socialtjänstens brister ofta läggs på 
enskilda anställda. Incidenter förklaras med otillräcklig kompetens hos personalen, eller att 
tidsbrist skulle bero på att personalen inte arbetar tillräckligt strukturerat eller är 
överengagerade i sina ärenden.  
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De åtgärder Vision förespråkar handlar om att stärka socialtjänstens strukturella 
förutsättningar. Det handlar om att befästa bärande organisatoriska villkor, som tillräcklig 
bemanning och stabila personalgrupper som garanterar kontinuitet. 

En rimlig arbetsbelastning
Vision vill se ett nationellt mått som dels synliggör antalet ärenden, dels väger in 
komplexiteten. Måttet behövs för att trycket på socialtjänsten ska vara tydligt och 
kunna följas över tid – och för att säkra tillräckliga resurser.

Garanterad introduktion
Nyanställda, framförallt nyexaminerade, behöver en bra start. Det handlar om 
yrkesintroduktion – där utbildningarna och arbetsgivarna har ett delat ansvar, till 
exempel för praktik. Och det handlar om arbetsplatsintroduktion. Varje arbetsplats är 
unik med egna rutiner, datasystem och organisation. Introduktion inom socialtjänsten 
behöver vara kontinuerlig, och löpa under minst ett år.

IT-stöd värt namnet
Medarbetarna i socialtjänsten använder hälften av sin arbetstid till dokumentation. 
Därför krävs det IT-stöd och IT-system som underlättar i arbetet samt bidrar till ökad 
säkerhet. Berättelserna är många om system som inte är funktionella. Personalen i 
socialtjänsten behöver ett IT-stöd med modern teknik och möjligheter till 
kommunikation för att kunna göra bästa möjliga insatser.

Tid för chefer att vara närvarande ledare
Vi pratar ofta om det höga antalet underställda inom äldreomsorgen. Men även 
cheferna i socialtjänsten behöver tid att leda och utveckla verksamheten. Ett rimligt 
antal personal – med en hanterbar geografisk spridning på lokalerna. Cheferna 
behöver stöd från förste socialsekreterare eller motsvarande. De behöver också service
från andra verksamheter i kommunen som kommunikationsenheten, HR, 
fastighetsförvaltning och inte minst IT-avdelningen. 

Kommission med myndigheter och parterna
Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket har alla 
omfattande kunskap om läget i socialtjänsten. Vision önskar att dessa myndigheter får 
i uppdrag att bilda en socialtjänstkommission tillsammans med oss andra inblandade 
parter, att de sammanställer sina gemensamma kunskaper och att det utifrån det görs
en handlingsplan. Vi vill också att IVO ska ha ett rådgivande uppdrag kopplat till
deras inspektioner – på samma sätt som Arbetsmiljöverket har idag.
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100 röster om framtidens socialtjänst 
Socialtjänst är en självklar del av Sveriges välfärd. Ambitionsnivån behöver vara lika 
omfattande som i övriga välfärdssystem, om inte ännu högre då socialtjänsten arbetar med 
personer som ofta är mycket utsatta. Människors behov ska vara styrande – inte budgetramar. 
Detta är en sammanfattning av de ambitioner som Visions medlemmar uttrycker i sina förslag 
och idéer om framtidens socialtjänst. ”Drömmen är en myndighet där man kan arbeta för 
människors bästa, på riktigt.” 

Demokrati och rättssäkerhet ska genomsyra socialtjänsten. Till exempel ska personalen lägga 
ner tid på att informera medborgare om rättigheter, hur man överklagar och uppmuntra till 
delaktighet i samhället som att rösta.  

Flera beskriver att de arbetar på ”världens bästa arbetsplats”. De är stolta och glada över att 
kunna åstadkomma bra resultat och att de har möjlighet att ligga i framkant i arbetet. Önskan 
att arbeta kvar på sin arbetsplats och med sitt fokus är påtaglig. Vidare beskrivs kollegorna 
som otroligt duktiga och engagerade som alla kämpar för att dra åt samma håll.  

1.  

Nya behov kräver breda och nya lösningar 
Samhället hänger ihop. Fungerar skola, vård och socialförsäkringssystem är förutsättningarna 
också bättre för socialtjänsten. Risken att människor faller mellan stolarna minskar när 
problem kan åtgärdas tidigt.  

Önskan om att samhället ska präglas av en social helhetssyn är tydlig. Socialtjänsten är en 
enhet men flera skriver att fattigdom och social problematik primärt behöver lösas inom andra 
delar av samhället. Till exempel inom ramen för arbetsförmedling eller 
socialförsäkringssystemet. Fungerar A-kassan och sjukförsäkringen på ett bra sätt landar 
mindre ansvar på socialtjänsten. Genomtänkt reglering för krediter och spel är också viktigt. 

”Socialtjänstlagen tillkom i ett samhälle med helhetssyn där andra försäkringssystem 
fungerade och socialtjänsten kunde ägna sig åt socialt arbete till de som behövde socialt 
arbete. Sjuka, arbetslösa, bostadslösa hör inte hemma i socialtjänsten.” 

Siktet behöver ställas in på nya, hållbara lösningar. Samhället möter nya utmaningar i en 
växande grupp av unga människor som mår allt sämre. Utbildningssystem och socialt stöd 
behöver organiseras om för att bättre möta denna grupps behov. Kunskapen kring gruppens 
behov behöver öka. Risken är annars att de stämplas med diverse diagnoser och blir 
”hemskickade” med medicin. Att de enbart blir socialtjänstens problem. 

”Vi måste in med mer bondförnuft i dessa utmaningar vi som människor och yrkesverksamma 
möter idag, där vi vågar öppna upp för att vi behöver nya svar.” 
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2.  

Hälso- och sjukvård för alla 
Närliggande instanser som barn- och ungdomspsykiatriska, vuxenpsykiatriska och 
missbruksmottagningar ska ha tillräckligt med resurser i hela landet. Stora och små 
kommuner behöver värderas lika i förhållande till kliniker och sjukhus.  

Många gånger är personer alltför sjuka eller saknar förmåga att ta ett omfattande eget ansvar. 
Samhället behöver resurser att erkänna och möta det behovet. Tid och resurser behöver vara 
tillräckliga för det. Ingen klient eller patient ska behöva klämmas mellan oklarheter i 
kommunalt eller landstingets ansvar. 

3.  

Stärk skolans sociala uppdrag 
Ansvaret för barn och ungdomars sociala välbefinnande vilar på hela kommunen. 
Socialtjänsten, skolan och fritidsgården (om det finns någon) har lika ansvar för samverkan 
och behöver samlas kring gemensamma mål. Tillräckligt med elevvårdande tjänster i skolan 
är en del i den sociala barn- och ungdomsvården. Någon menar att en satsning på elevhälsan, 
så att de också kan jobba mer förebyggande och med tidiga insatser, skulle minska trycket på 
socialtjänsten. 

Skolan har ett viktigt ansvar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. För det 
krävs kunskap så att dessa barn bemöts rätt och får rätt stöd för att klara sin utbildning. Risken 
är annars att ungdomar behöver fortsätta sin skolgång på annan ort, med annat boende, 
finansierat via socialtjänsten. En god skolgång är en bra grund för hälsa – för alla barn- och 
unga. Det motverkar hemmasittande, psykisk ohälsa, och suicidtankar.  

4.  

Arbeta förebyggande 
Kommuner behöver åter börja arbeta med att möta människor med tidiga insatser. Bland 
annat vara mer ute på fältet och träffa medborgare. Tjänster som hemterapeuter och 
fältassistenter behöver återinrättas. Landet behöver fler vuxna personer som kan fånga upp 
barn och ungdomar innan det går så långt att det behövdes en anmälan eller utredning på 
socialtjänsten.  

Satsningar på förebyggande arbete är att arbeta smartare och mer resurseffektivt. När dessa 
funktioner saknas anmäls istället alla misstankar om oro direkt till socialtjänsten.  
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”På min arbetsplats minskade anmälningarna med 50 procent då vi möjliggjorde att 
medborgare fick hjälp genom nätverksmetoder innan det blev en anmälan.  När vi var 
tvungna att lägga ner den metoden och dessutom tog bort nätverksmöten och barnsamtal vid 
anmälan så steg anmälningarna med 100 procent.” 

5.  

Synliggör socialtjänstens omfattande uppdrag  
Samhället och huvudmännen har höga förväntningar och krav på vad socialtjänsten ska 
hantera. Personalen förväntas vara professionell och har många komplexa uppdrag samtidigt. 
Målgruppen är klienter, brukare, anhöriga, chefer, politiker med flera. I arbetet ligger 
handläggning, möten, avtal, samverkan med andra myndigheter och professioner med 
tillhörande lagrum, förhandla med privata aktörer, överklaganden, bedöma insatser för 
enskilda klienten och vård- eller behandlingsplanering. Samtidigt ska rättsäkerhet och respekt 
för den enskildes integritet upprätthållas. Ett avslag till en önskad insats ska ges under 
rättssäkra former. 

Ambitionsnivån för myndighetsområdet måste vara att göra välgrundade utredningar som 
fyller sitt ursprungliga syfte, att hjälpbehövande får det stöd de behöver, snarare än att uppnå 
minimum i samtliga förväntningar eller att genomföra så många utredningar som möjligt 
under så kort tid som möjligt.  

Samhället behöver ha rimliga förväntningar på vad personalen i socialtjänsten ska hinna under 
sin arbetstid. Det ska återspeglas i myndigheternas, Socialstyrelsens, Inspektionen för vård 
och omsorgs tillsyn. Om det är samma brister som återkommer över landet eller liknande 
innehåll i många anmälningar är det en generell brist som behöver lösas på strukturell nivå.  

6.  

Tillräckliga resurser för individuella behov 
Den politiska ambitionen i socialtjänstlagen och tilldelningen av resurser behöver vara i 
balans. På lång sikt. Kortsiktiga och akuta beslut skapar snarare problem för verksamheter 
inom socialtjänsten. Direktiven till socialtjänsten behöver vara att möta människors behov av 
stöd och hjälp- inte att söka skäl att avslå bistånd. Till exempel innebär skälig levnadsnivå att 
ersättning följer utveckling av hyror.  

Preventivt arbete är beroende av budget och beslut för flera år om de ska bli verksamma. 
Därtill behövs tillräckliga resurser till åtgärdsprogram, rätt insatser och stöd. Det är 
grundläggande om det sociala arbetet ska kunna fokuseras på att möta människors 
individuella behov, exempelvis att missbrukare får den behandling de behöver. Redan 
beviljade insatser ska alltid kunna verkställas, till exempel kontaktfamiljer eller familjehem, 
föräldrastödsprogram och samtalsstöd till missbrukande.  
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Ständiga underskott skapar stress för personalen och riskerar att fokus riktas från klienten, 
bort från problemet. 

Någon menar att delegationen behöver förbättras för socialsekreterare, att färre beslut ska 
ligga på chefen. När budgetskäl sätter stopp för nödvändiga beslut till insatser för en individ 
behöver den professionella bedömningen väga tyngre. Beslutet ska kunna överprövas med 
hänvisning till de individuella behoven.   

7.  

Resurser i relation till antalet anmälningar 
I Sverige har vi en låg tröskel för att anmäla missförhållanden hos barn, det räcker med en 
misstanke. Syftet är att socialtjänsten ska kunna sätta in insatser innan det gått för långt. 
Dessa höga ambitioner behöver balanseras med tillräckliga resurser. Alla anmälningar 
behöver tas om hand och utredas enligt gällande regelverk.  

8.  

Tillräcklig bemanning 
Tillräcklig bemanning är grundläggande för att kunna bistå hjälpsökande människor och 
garantera hög kvalitet och kontinuitet. Antalet medarbetare behöver vara relaterat till 
uppdragets omfattning och krav från olika regelverk. Saknas dessa förutsättningar kan 
socialtjänstens personal inte acceptera ansvaret som har lagts på dem. Arbete eller ärenden 
bör enbart läggas ut på handläggare som har utrymme och förutsättningar att utföra arbetet 
professionellt.  

Prioriteringen bör ligga på handläggare, som arbetar med det vanliga utredningsarbetet, 
framför andra satsningar med tillfälliga projekt. Sociala verksamheter behöver kompensation 
för pris- och löneökningar. Även om personal arbetar effektivt och smart kan ett faktiskt 
löneutrymme aldrig skapas. Frigjorda resurser går åt till verksamheten.   

Budgeten bör betraktas som ett prognosinstrument och inte som ett styrinstrument. När en 
social verksamhet överskrider budgeten år efter år bör slutsatsen vara att resurserna är 
underdimensionerade, inte att personalen missköter sitt arbete. 

Resurserna måste finnas till att arbeta två personal i vissa ärenden, när så behövs. Det gäller 
alla verksamheter inom socialtjänsten. Orsakerna till dubbla handläggare kan exempel vara 
trygghet mot hot och våld men även att upprätthålla rättsäkerheten om ärendet är omfattande. 

Rimlig arbetsbelastning är en grund för att personalen ska kunna bibehålla en god hälsa och 
för att motverka sjukskrivning. Att inte hinna fokusera på och arbeta utifrån människors 
behov beskrivs som en stor stressfaktor.   

 

Sida 9 

 



9.  

Tid att möta människor och uppföljning  
Mötet med klienten beskrivs som mest väsentliga i arbetet. Personalen måste ha tid att möta 
varje medborgare som är aktuell för utredning. I det ligger också möjlighet att träffa det 
nätverk som finns omkring en aktuell person. 

Någon beskriver att komplicerade beslutsmallar och skrivbordsprodukter kan vara kränkande 
för medborgare.  Det gäller i synnerhet för människor med läs- och skrivsvårigheter, ”klienten 
tvingas på kort tid låtsas förstå för att inte hamna i totalt underläge”. När tid saknas till möte 
blir det också upp till den enskilde medborgaren att beskriva i detalj vad de behöver hjälp 
med. 

Tid till uppföljning och omprövning behöver garanteras i varje ärende i enlighet med 
lagstiftningen. Dels utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, dels för att avsluta pågående insatser 
om behovet inte längre finns.  

10.  

Rimlig ärendemängd 
Inom ramen för rimlig arbetsbelastning är en hanterbar ärendemängd den vanligast 
omnämnda faktorn för att uppnå hög kvalitet. I varje ärende behöver handläggaren ha tid för 
reflektion, analys och en individuell och anpassad planering. Många klienter behöver hjälp 
med jobbsökning, kontakt med sjukvård, eller att förstå samhällsregler. Detta är 
grundläggande delar inom socialt arbete som till exempel syftar till att fler människor ska 
kunna bli självförsörjande.  

Med ett rimligt antal ärenden ökar möjligheterna att arbeta förebyggande, att undvika akuta 
händelser eller hantera de som ändå uppstår. Det blir också möjligt att arbeta med människors 
nätverk. Färre skulle falla mellan stolarna och rättsäkerheten skulle öka. Till exempel skulle 
omfattningen av dokumentationen minska samt möjligheten att färdigställa och avsluta 
ärende.  

11.  

Mått för ärenden och arbetsbelastning 
Många efterfrågar ett tak för hur stor ärendemängd en anställd faktiskt kan ha på sitt bord. 
Vissa menar att detta bör regleras i lag. Andra önskar ett riktmärke. Oavsett utformning är det 
viktigt att nivån hålls om den ska ha verkan.  
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• Inom försörjningsstöd menar någon att 50 ärenden är rimligt. En annan har 80 
ärenden, vilket beskrivs som orimligt.  

• Inom barn och unga beskrivs ett riktmärke på ca 20-22 ärende per handläggare oavsett 
ärendetyngd. Inom denna verksamhet återkommer intervallen 20-25 ärenden. 

• En biståndshandläggare inom LSS har 125 brukare i åldern 0-25 som ska följas upp 
och utredas nya ansökningar på. Även här beskrivs läget som orimligt.  

Flera faktorer måste vägas samman i utförandet av ett mått. Bland svaren finns en oro för att 
angivna tal blir vägledande när lokala förutsättningar egentligen skulle kräva en lägre mängd. 
Människors situation är komplex och behoven ska mötas med knappa resurser. Ett enda 
ärende kan i sig motsvara fem ärenden i mängden arbetsinsats som krävs. Vidare kan erfarna 
medarbetare förväntas ha fler ärenden än en nyanställd. Personal som arbetar deltid behöver 
också en anpassad ärendestock. Samtidigt behöver även deltidsarbetande vara garanterade tid 
till fortbildning och arbetsplatsträffar.   

12.  

Genomför tidsstudier 
Utöver ett tak/riktmärke för ärendemängd efterfrågas tidsstudier. Detta kan kopplas till 
arbetsbeskrivningen av yrkesutförandets innehåll. Genom att studera arbetets faktiska innehåll 
kan arbetet effektiviseras. Alla moment som ett beslut innebär, från ansökan till en eventuell 
placering eller beslut om insats, kan kartläggas, för att sedan analyseras utifrån perspektivet 
om någon del kan tas bort eller förkortas. 

13.  

Rimlig dokumentation 
Tid till dokumentation är grundläggande för rättssäkerheten. Samtidigt ställer höga krav på 
dokumentation krav på ändamålsenliga IT-stöd.  

Många menar att kraven på dokumentation behöver minska. Frågan ställs hur mycket 
dokumentation det behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett rättssäkert sätt? Dagens 
situation beskrivs om både ”hängslen och livrem” och att det krävs mer personal om 
nuvarande regelverk ska kunna uppfyllas. Fokus behöver ligga på det sociala arbetet med 
människor, inte på administration av ärenden. Någon menar att prioritering av omfattande 
skrivarbete för ett barn med ”stor oro” gör att utredningen för andra barn, med lika stor 
orosgrad, blir liggande. 

ÄBIC omnämns specifikt som omständligt, tidskrävande och stressande.  
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14.  

Rätt använd kompetens (RAK) 
Socialsekreterare och biståndsbedömare behöver kunna lägga mer fokus på möten med 
medborgare på bekostnad av administration.  

Vissa uppgifter kan med fördel skötas av personal som har tid att bli experter på 
administrativa rutiner. Exempel som nämns är ekonomiska frågor som fakturor eller 
godkännande av kostnader för HVB, utvärderingar och kontroller. Vissa ekonomiska frågor 
bör även lyftas bort från personalen och istället läggas på cheferna. Flera tar upp behovet av 
administrativa stödfunktioner till chefer.  

”Fokus har hamnat fel. Som handläggare/socialsekreterare är fokus mer och mer på 
ekonomiska frågor och allt mindre på att utföra ett arbete som man kan stå för inför 
klienterna. Jag anser att de ekonomiska frågorna borde ligga mer på cheferna och att 
handläggarna/socialsekreterarna ska fokusera mer på förändrings- och förbättringsarbete.” 

Ett ytterligare förslag för att minska administrationen och förenkla handläggningen är att 
medborgarna själva kan beställa de serviceinsatser de känner behov av.   

 

15.  

Premiera erfarenhet – minska personalomsättningen 
Framtidens socialtjänst behöver premiera erfarenhet. Ohejdad personalomsättning är 
förödande för verksamheter när den dräneras på erfarenhet. Även för den personal som 
stannar kvar. Arbetsbelastningen ökar och de kvarvarande får ett stort ansvar för att lära upp 

 

Sida 12 

 



de nyanställda som kommer istället. Det gäller även för arbetsledare. En chef beskriver hur 
orken till slut tryter av att ständigt ta hand om nyanställda och svara på frågor och aldrig ha 
tid till utvecklingsarbete. 

Rimliga arbetsvillkor för den personal som redan befinner sig i verksamheten är 
grundläggande botemedel mot hög personalomsättning. Någon menar att den höga 
arbetsbelastningen drivs av önskan om att ”nästa arbetsplats kanske är bättre”. 

För att öka stabilitet behövs också garanterade möjligheter till vidareutbildning och 
löneutveckling. Någon nämner även andra förmåner som kort till kollektivtrafiken. 

16.  

Lön som säkrar kontinuitet och kvalitet 
Framtidens socialtjänst innebär en attraktiv arbetsmiljö med en lön som motsvarar utbildning 
och yrkeskrav. Detta ska vara möjligt utan att personal ska behöva ”hoppa” mellan kommuner 
för att höja sitt löneläge.  

Den allmänna uppfattningen i kommentarerna är att socialtjänsten idag har en alltför låg 
lönenivå rent generellt och en minimal löneutveckling. Detta återspeglas i bristande fysisk 
arbetsmiljö och hög arbetsbelastning.  

”Jag tror inte att många inom vår sektor har valt yrket för lönen men att ständigt bli åsidosatt 
i löneförhandlingar tär även det på motivationen att arbeta kvar.” 

Duktiga och erfarna kollegor ska inte behöva se konsultföretag som enda möjligheten till en 
rimlig lön och arbetsbelastning. Några ger uttryck för att tidsbegränsade inhopp, till exempel 
konsulter, minskar kontinuiteten mot klienterna. Även de konsulter som är anlitade behöver 
en rimlig arbetsbelastning. 

Någon ifrågasätter den individuella lönesättningen och menar att den passiviserar personalen i 
socialtjänsten, uppmuntrar egoism och förstärker tystnadskulturen. 

17.  

Garanterad introduktion 
Flera studenter beskriver oro för att börja sin yrkesbana. De önskar gå in i arbetet i 
socialtjänsten och få behålla sin hälsa, upprätthålla sin kunskap och etik och moral som de 
lärde sig på utbildningen. De önskar också en god introduktion i yrket, även för de som gjorde 
sin praktik i annan verksamhet än socialtjänsten. 
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För nyutexaminerade är en bra introduktion på första arbetsplatsen grundläggande för en bra 
start i yrkeslivet. Blir introduktionen dålig kan det ta lång tid innan en person lär sig att göra 
rätt.  

Introduktionen behöver vara över en längre tid. Någon nämner ett år. Ett par menar att AT-
tjänstgöring motsvarande läkarnas eller en lärlingstid skulle öka möjligheterna att slussas in i 
arbetet. Full lön skulle kunna betalas ut under detta år och de ska vara garanterad 
handledning.  

Flera tar upp att nyanställda måste få ett anpassat antal ärenden och delegation. Nyanställda 
ska besparas de tyngsta ärendena.  

Tillgång till mentor/fadder och handledare nämns som exempel på god introduktion. De som 
introducerar nyanställda behöver få mindre arbetsuppgifter för att få tid till uppdraget. Dessa 
bör också få ersättning för att de tar på sig ett extra uppdrag. Basalt är också tillräckligt med 
erfarna kollegor med en rimlig arbetsbelastning som gör kunskapsöverföringen möjlig. Någon 
beskriver att deras arbetsplats har erfarna handläggare som endast har i uppgift att introducera 
och vägleda nyanställda.  

Andra efterfrågar riktlinjer kring hur en introduktion ska gå till och vad en nyanställd ska få 
för stöd i början. De riktlinjer och planer som finns blir ofta liggande, oanvända. Någon 
nämner behovet av uppföljning så att nyanställda blir garanterade det stöd de behöver.  

”För vissa personer är det viktigt att snabbt lära sig datasystemet och arbetssättet kommer då 
i skymundan, andra tycker att det är viktigt att läsa in sig på rutiner och missar då hur 
verksamheten faktiskt ser ut i verkligheten.” 

De som är nya på en arbetsplats behöver också yrkesspecifik introduktion som är kopplad till 
just det arbetet. Någon nämner att yrkesintroduktion till exempel skulle motverka onödiga fel 
i datasystemet.  

Brist på introduktion skapar stress både för nyanställda och för de erfarna.  

”På min nästa arbetsplats vill jag ha en introduktion som är värd namnet som gör att jag kan 
bli trygg i min roll och utefter det skapa rättssäkra beslut och bemöta individer på ett humant 
sätt – inte med en ständig stress och tanke på nästa sak som måste göras och sedan ändå göra 
fel på grund av kunskapsbrist.”  
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18.  

Upprätthålla och utveckla kompetens 
Möjligheter och verktyg för att upprätthålla och utveckla kompetens beskrivs återkommande 
som viktiga faktorer för en hållbar socialtjänst. Personalen behöver till exempel tid och 
resurser till reflektion och att följa med i ny forskning.  

Extern handledning ska vara en rättighet och fredad från besparingar. Personalen inom 
socialtjänsten arbetar med sig själv som verktyg. Den egna personen med sin erfarenhet, 
kunskap och individuella egenskaper. Att bli negativt bemött från klienter, media och 
politiker frestar på, liksom att stå emellan lagar, regelverk och människors behov. 

Fortbildning och professionell utveckling ska som regel göras på arbetstid. Det ska vara 
möjligt att kombinera arbete med kompetensutveckling utan att behöva dubbelarbeta. Om 
staten finansierar mer utbildning, då blir kompetensutvecklingen mindre beroende av enskilda 
kommuners ekonomi.   

19.  

Stärkt kollegialt lärande och samråd 
Flera tar upp behovet av gemensamma utbildningar och arbete för att stärka teamet och 
arbetsplatsen. Mår kollegorna bra och det är högt i tak orkar fler göra ett bättre arbete. Tid till 
reflektion och samarbete ökar förståelse för varandras befogenheter, arbetssätt och minskar 
frustration. I förtroliga grupper ökar möjligheterna att föra samtal kring hur arbetet påverkar 
den anställde, på ett personligt plan. 

 

Sida 15 

 



Det är också viktigt att personalgrupper har möjlighet att ha roligt tillsammans. Kollegialt och 
socialt stöd på arbetsplatsen beskrivs som en viktig skyddsfaktor när kraven är höga. 

Samarbete mellan professioner ökar kvalitet och effektivetet. Möte och forum för att öka 
förståelsen och respekten mellan olika professioner efterfrågas. Till exempel mellan 
beställande handläggare och de som utför tjänster. Tvärprofessionella möten eller 
”arbetsplatsbesök” beskrivs som viktiga för att dela erfarenheter och för att få inblick i andras 
arbete.  

Kompletterande professioner behöver också finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Ett exempel 
är vid bedömningar med komplicerade juridiska aspekter. Ett annat är tillgång till psykolog i 
samband med vissa utredningar.  

20.  

Specialisttjänster 
Socialtjänsten behöver rymma olika stödjande och metodutvecklande tjänster som till 
exempel förste socialsekreterare. Dessa kan också ha ett särskilt uppdrag för nyanställd 
personal och som stöd till chefer.  

Utbildningssystemet ska erbjuda specialistutbildning (här inom barn och ungdom) som har ett 
genomtänkt upplägg och som det finns förutsättningar, ekonomiskt och tidsmässigt, att delta i 
för enskillda anställda.  

21.  

Grundutbildningen 
Någon menar att socionomutbildningen behöver förändras och förlängas. Det lärarledda 
inslaget behöver vara starkt i förhållande till egna studier. Inslagen kring hur klass, genus, 
etnicitet påverkar människor behöver stärkas.  

Någon beskriver diskrepansen mellan det som lärs ut på universitet och högskolor och det 
som arbetet innebär i praktiken. Det sociala arbetet får stå tillbaka. Det mänskliga har 
urholkats till förmån för kontroller, statistik och misstänkliggörande (här försörjningsstöd). 
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22.  

Tid för närvarande ledarskap 
Önskan om ett ledarskap som baseras på kunskap om socialt arbete och erfarenhet är tydlig. 
Många beskriver också önskan och beroendet av en chef som har arbetsvillkor för att vara 
närvarande i det dagliga arbetet. Saknas stödet från en närvarande chef blir 
socialsekreteraren/handläggaren mycket ensam i arbetssätt och beslutsfattandet.   

Någon skriver att cheferna inte måste vara de duktigaste socialarbetarna men de behöver ha 
ett coachande ledarskap och vara duktigt inom socialrätt.  

Chefer behöver administrativt stöd för att hinna fokusera på och utveckla sitt ledarskap samt 
ge stöd till sina medarbetare. Inom socialtjänsten är det extra viktigt att cheferna har möjlighet 
att lägga fokus på verksamheten och medborgarnas behov, inte på att upprätthålla budget. Till 
exempel menar någon att chefer behöver friare tyglar att få tillsätta personal utifrån de behov 
som finns. 

”Bättre stöd till och rimlig arbetsbörda för chefer på alla nivåer av socialtjänsten. En 
stressad chef med för många medarbetare påverkar hela arbetsplatsen negativt oavsett hur 
kompetenta de är i grunden och för närvarande verkar normen vara att en chef ska vara på 
bristningsgränsen konstant med minimal tid för medarbetare och med allt förbättringsarbete 
på paus.”  

Någon efterfrågar också chefsutbildningar specifikt för socionomer.  
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23.  

En funktionell organisation 
Socialtjänsten behöver organiseras utifrån dem verksamheten är till för, det vill säga 
medborgarna. Det innebär en organisation som klarar att ta hand om allt som ryms inom 
uppdraget, till exempel akuta incidenter, LVU, LVM (ofta i anslutning till långhelger), skydd 
från våld, skyddsbedömningar och möta människor i kris/trauman. Någon menar att i en 
verksamhet som är organiserat som ett ordinärt kontorsjobb saknas struktur och beredskap för 
detta. Då kommer varje situation ”närmast som en överraskning” och skapar panik. 

Önskemålet hos flera är att bygga processer dels efter det strategiska, förebyggande arbetet, 
dels det långsiktiga utredandet och behandlandet. Flera efterfrågar en daglig och stadig akut-
organissation, det vill säga en funktion som arbetar alla dagar och som har stabila strukturer 
för akut-jobbet. Om det fanns en akutfunktion (dygnet runt) skulle de socialsekreterare som 
arbetar långsiktigt och planerande med ärenden inte behöva ständiga avbrott av 
akututryckningar. 

Ett exempel som nämns är att verksamheten kan organiseras utifrån ett ärendes gång. ”Från 
det att det kommit in, till att kontrollera det under ärendets gång till det att beslut tas och 
verkställs.”  

Ett annat önskemål är rutiner samt tydliga riktlinjer. ”Det skapar ordning då socialtjänsten 
arbetar med så många olika målgrupper”. Utvärderingar som görs ska vara anpassade utifrån 
socialtjänstens uppdrag och syfta till god kvalitet. 

24.  

Involvera personalen i utvecklingsarbetet 
Personalen är bärare av kunskap om verksamheten och önskan att bli involverad i 
organisationsutvecklingen är återkommande. Man vill helt enkelt bli delaktig i 
utvecklingsarbetet. Beslut behöver fattas nära den verksamhet de berör, av chefer med god 
kunskap om arbetet. Diskussionsgrupper och fokusgrupper är två exempel som nämns på hur 
personalen kan bli mer involverad. 

Organisationsförändringar beskrivs lägga fokus på fel saker. På förändring av ledningssystem 
istället för på verksamheten. Konsulter med dålig kunskap och insyn i socialt arbete 
undanbedes bestämt i flera kommentarer. 
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25.  

Rätt kontroll för önskad effekt 
Statens krav på och kontroll av socialtjänsten har ett gott syfte men kan få motsatt effekt om 
resurser inte tillförs när nya arbetsuppgifter läggs på de befintliga. Någon menar att kvaliteten 
i verksamheten rent av kan försämras av ökad kontroll. Risken finns att arbetet organiseras 
utifrån att Inspektionen för vård och omsorg ska bli nöjda istället för att klienterna ska bli det.  

”Det stora antalet barnavårdsanmälningar som många kommuner ser nu kan till stora delar 
bero på att andra myndigheter vill rädda sitt skinn undan kritik.” 

Någon anser att socialtjänsten ska bli en statlig myndighet. Detta för att försäkra klienterna 
samma tillgång till stöd oavsett var man bor.  

26.  

Gör om Lex Sara 
Bland kommentarerna finns synpunkten om att regelverket kring Lex Sarah bör göras om. Det 
är orimligt att den verksamhet som har brustit också är de som ska utreda missförhållanden. 
Det behövs en objektiv bedömning för att enskilda anställda inte ska beläggas med skuld för 
att de har uppfattat situationen felaktigt. 

27.  

Funktionellt IT-stöd och tillgänglighet 
Framtidens socialtjänst behöver ett modernt IT-stöd. Arbetet ska stöttas av IT, inte styras av 
det. En stor del tid av personalens tid spenderas framför datorer och datasystemen. Det 
behöver finnas tillgång till experter som stöd för att hantera systemen, både vid avbrott och 
för vägledning. Vidare efterlyser många snabba IT-system som är anpassade till verksamheten 
samt att olika system ska fungera, synka, med varandra.  

Teknisk utveckling medför ökade möjligheter till tillgänglighet. Socialtjänsten har höga krav 
på sekretess och respekt för människors integritet. Det är varken rimligt eller etiskt försvarbart 
att alltid ta emot till exempel mobilsamtal eller att läsa mejl utanför kontoret eller 
verksamheten. I detta perspektiv är det angeläget med anpassade lokaler med tillgång till 
avskärmade rum.  

Ständig tillgänglighet kan också vara en faktor för stress, i synnerhet för chefer som kan ha 
krav på sig att vara nåbara kvällar och helger, året om. Någon menar att kommunerna bör 
förebygga stress genom att till exempel ha lås på mejlen efter ett visst klockslag.  
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28.  

Politiskt gehör 
Det behöver finnas ett stort politisk intresse för socialtjänsten och socialt arbete. Flera 
efterlyser att ansvariga politiker i högre grad frågar och har respekt för professionernas 
kunskap, samt har större insyn i det dagliga arbetet. Exempel som nämns är att politiker 
besöker verksamheten och lyssnar till personalen och deras erfarenhet. Hög kunskap bland 
beslutande politiker om till exempel lagar gör dessutom att de står mer självständiga i 
förhållande till verksamhetscheferna.   

29.  

Kreativitet och högt i tak  
Kreativa idéer föds ur tillåtande miljöer. Arbetsgrupper som har demokratiska arbetsmetoder 
blir mer rationella och skapar nöjdare medarbetare. Vidare leder demokratiska arbetsmetoder 
till att alla utvecklas, att alla delar arbetsgruppens ansvar, vilket i sin tur innebär att 
sårbarheten blir mindre. Metoderna för ökad demokrati kan vara enkla. Gruppmötet med en 
dagordning och roterande ansvar kan räcka för att alla ska känna sig hörda, sedda och ha 
möjlighet att utvecklas i största möjliga mån. Det höjer kvalitén väsentligt. Det skapar mindre 
stressad personal och chefer. 

Framtidens socialtjänst är också en organisation med högt i tak och utrymme för kritik mot 
den egna verksamheten. Detta är återkommande resonemang bland kommentarerna.   

”Ingen ska hamna i kylan för att ha framfört synpunkter som arbetsgivaren inte behagas av.” 

Detta gäller också synpunkter kring verksamhet och enskillda ärenden som ska behandlas i 
nämnden. Någon beskriver att de har varit med om att tjänstemän har förbjudits att tala med 
ledamöter i nämnden om problem. Eller att skrivelser kring problem har undanhållits 
nämnden.  

Ett konkret förslag som förs fram är att: ”alla som har myndighetsansvar ska ha rätt att direkt 
meddela ledamöter i socialnämnden om beslut som fattas av tjänstemän som försämrar för 
den enskilde eller om de inte har resurser att leva upp till lagens krav.” 

Någon menar att arbetsplatsträffar (APT) behöver förändras för att inte bli ”ett spel för 
gallerierna”. En annan efterlyser att cheferna har tätare uppföljning mellan chef och 
personalen om hur arbetsmiljön ser ut, där man också lyssnar på svaren och för dem uppåt.  
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30.  

Uppdrag till Vision  
Fackets uppgift är att vara drivande och modiga. De ska teckna överenskommelser som är i 
linje med en bra arbetsmiljö. Facket ska också vara den mest välkomnande platsen att vända 
sig till. För det krävs tid, kraft och kunskap för ombud att driva fackliga frågor.  

Fackligt engagemang på lokal nivå behöver stå starkt även efter en omorganisation. Kanske 
behövs andra vägar för facklig verksamhet, att synas mer och aktivera personal i 
socialtjänsten. De fackliga organisationerna behöver samverka för att stå starka. 
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För frågor om rapporten, kontakta:

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg 
kristina.folkesson@vision.se
08 789 63 83 

eller Visions förbundsordförande

Veronica Karlsson
veronica.karlsson@vision.se
08 789 63 19
 

Presskontakter

Maria Martinsson, pressekreterare
maria.martinsson@vision.se 
070 655 50 48

Nina Odermalm Schei, presschef
nina.odermalmschei@vision.se
073 056 70 33

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i 
privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter 
med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns 
inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk.  
Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

100 röster om  
framtidens socialtjänst 
– Lyssna på pro�sen


	Inledning
	Om sammanställningen
	Diskussion och ställningsstaganden
	100 röster om framtidens socialtjänst
	1.
	Nya behov kräver breda och nya lösningar
	2.

	Hälso- och sjukvård för alla
	3.

	Stärk skolans sociala uppdrag
	4.
	Arbeta förebyggande
	5.
	Synliggör socialtjänstens omfattande uppdrag
	6.
	Tillräckliga resurser för individuella behov
	7.
	Resurser i relation till antalet anmälningar
	8.
	Tillräcklig bemanning
	9.
	Tid att möta människor och uppföljning
	10.
	Rimlig ärendemängd
	11.
	Mått för ärenden och arbetsbelastning
	12.
	Genomför tidsstudier
	13.
	Rimlig dokumentation
	14.

	Rätt använd kompetens (RAK)
	15.

	Premiera erfarenhet – minska personalomsättningen
	16.

	Lön som säkrar kontinuitet och kvalitet
	17.
	Garanterad introduktion
	18.
	Upprätthålla och utveckla kompetens
	19.
	Stärkt kollegialt lärande och samråd
	20.
	Specialisttjänster
	21.
	Grundutbildningen
	22.
	Tid för närvarande ledarskap
	23.
	En funktionell organisation
	24.
	Involvera personalen i utvecklingsarbetet
	25.
	Rätt kontroll för önskad effekt
	26.
	Gör om Lex Sara
	27.
	Funktionellt IT-stöd och tillgänglighet
	28.
	Politiskt gehör
	29.
	Kreativitet och högt i tak
	30.
	Uppdrag till Vision




