KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN
Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 15 oktober 2015 kl. 14.00
i Leja, Lindesbergs kommunhus
Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.
OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!
Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av
protokoll, anmäl detta i växel/reception.
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Från 1 oktober kommer parkeringstillstånd att behövas när du parkerar vid kommunhuset.
Parkeringstillstånd gäller för alla bilar.
Parkeringstillstånden finns att hämta i receptionen på kommunhuset.
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1 Inledning
Socialförvaltningen har i uppdrag att kontrollera processer och rutiner i samband med delårs- och
årsbokslut. Inför 2016 har förvaltningen valt ut sju områden. I samband med delårsbokslutet
kontrolleras tre och övriga områden kontrolleras i samband med årsbokslutet.

2 Nämndens arbete med intern kontroll
Nämnden kontrollerar processer och risker samt genomför analyser och åtgärder.

3 Nämndövergripande risker
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4 Kommande fokusområden för intern kontroll
Under 2016 kontrolleras verksamhetens processer och rutiner för bidragshantering, avgiftshantering
och återsökningsrutiner. Inom personalområdet kontrolleras Löne- och arvodeshanteringen. På det
ekonomiska området kontrolleras rekvisitionshantering och attesteringsrutiner.

5 Förslag till beslut
Socialförvaltningen arbetar vidare med att inventera risker/processer inom förvaltningens
verksamhetsområden för att sedan arbeta med åtgärder utifrån resultat.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-22
Socialförvaltningen
Jessica Öhlund
0581-81084
Jessica.ohlund@lindesberg.se

Dnr 2014/43

Socialnämndens arbetsutskott
.

Resor till och från daglig verksamhet, information
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden att ta del av informationen:
• Att nytillkomna beslut på resor till och från daglig verksamhet
övergår till länstrafiken under förutsättning att en upphandling är
möjlig.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över arbetsresor till och från
daglig verksamhet. Upphandling har genomförts inför 2014 avseende
färdtjänst med mera, utförd av Länstrafiken för Lindesbergs kommuns
räkning. Länstrafiken har idag ingen möjlighet att få in fler resor i den
upphandlingen. Nu undersöker Länstrafiken möjligheten att upphandla
fler fordon då de inte kommer att kunna lägga fordonsbehovet in i
nuvarande avtal. Länstrafiken skickar ut ett förfrågningsmaterial för
Karlskoga och Degerfors som har liknande behov som Lindesbergs
kommun. Länstrafikens tanke är att isåfall att upphandla även
Lindesbergs kommuns trafik i den upphandlingen.

I dag bistår arbetshandledarna inom daglig verksamhet med att skjutsa
de brukare som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS (lagen
1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) och de som
har behov av det till och från den dagliga verksamheten.
I flera kommuner utför länstrafiken arbetsresor/omsorgsresor till och
från daglig verksamhet. Upphandlingen av dessa sker oftast i samband
med övrig upphandling av exempelvis färdtjänst och skolskjutsar.
Länstrafiken kan idag inte presentera en uppskattad kostnad i dagsläget
för att utföra resor till och från daglig verksamhet i Lindesbergs
kommun.
Ärendets beredning
Socialförvaltningen, verksamhetschef för funktionsstöd och enhetschef
för daglig verksamhet utreder och sammanställer. Planering och
genomlysning tillsammans med länstrafiken har skett.
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Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet
Socialförvaltningen anser att nytillkomna beslut på resor till och från
daglig verksamhet bör övergå till länstrafiken succesivt utifrån ett
jämnställdhetsperspektiv, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv.
Konsekvenser
Antalet resor påverkar kostanden totalt för Lindesbergs kommun. I detta
sammanhang bör man beakta 2 kap 2§ Kommunallag 1991:900,
avseende jämställdhetsprincipen. Likaså bör man ha säkerhetsaspekten i
åtanke. Chaufförerna inom länstrafiken har adekvat utbildning för att
framföra buss.
Övertar länstrafiken resorna till och ifrån daglig verksamhet kan den tid
personalen idag avsätter till att skjutsa användas i verksamheten på ett
annat sätt.
Jessica Öhlund
Verksamhetschef

Ethel Andersson
Enhetschef

Meddelas för åtgärd:
Avdelningschef Funktionsstöd
Enhetschefer Daglig verksamhet
För kännedom:
Socialchef
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Dnr 2015/169
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Verksamhetsberä ttelse fö r
Fä ltgruppen 2015
Enhet: Socialtjänsten, Individ och familj

Verksamhetsberättelse för hur fältgruppen arbetat under tiden 2015-02-01-2015-09-20. En
beskrivning av arbetssätt, statistik och kartläggning. Verksamhetsberättelsen innehåller också en plan
för en eventuell fortsättning 2016.
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Fältgruppen består av två fältkuratorer, fältverksamheten har som övergripande uppdrag att
arbeta förebyggande och att i ett tidigt stadie upptäcka ungdomar i riskzon och därefter agera
med tidiga insatser. Fältgruppens mål är att kommunens unga skall utvecklas gynnsamt.
Riskbeteenden skall därför uppmärksammas för att förebygga drog/alkohol missbruk, psykisk
ohälsa och annat destruktivt beteende hos unga. Genom förebyggande arbete är målet också
att behovet av placeringar i familjehem/ungdomshem skall minska.
Att kommuner ska bedriva uppsökande verksamhet står tydligt beskrivet i Socialtjänstlagen
(2001:453) 3 kap 1 §: ”Till socialnämndens uppgifter hör att (...) genom uppsökande
verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden"
Vidare så lyfts också det förebyggande arbetet i 3 kap 7 §: "Socialnämnden skall arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.
Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom
uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de
hjälpmöjligheter som finns."
Uppsökande arbete i de offentliga ungdomsmiljöerna lyfts fram som en mycket viktig
egenskap då man har möjlighet att nå grupper av unga som vanligtvis inte skulle komma i
kontakt med den ordinarie hjälpverksamheten. Genom fältkuratorerna tidsliga och rumsliga
flexibilitet ges goda möjligheter till att ge direkt stöd då en ungdom behöver detta. Många
unga som ”upptäcks” genom den uppsökande verksamheten kan må så dåligt att de inte
”orkar” eller vet hur de ska göra för att söka hjälp (Riksförbundet för fältarbete, 2010).
Förebyggande arbete gällande ungdomar har en samhällsekonomisk potential, dock finns en
fördröjningseffekt och en komplexitet i att kunna påvisa insatsernas resultat då fältarbetet är
dynamiskt och flera olika oberoende faktorer påverkar varandra (Riksförbundet för fältarbete,
2010). Flera samhällsekonomiska beräkningar har gjorts och nationalekonom Ingvar Nilsson
tar upp i studien Är du lönsam lille vän? (2011) att marginalisering och utanförskap på grund
av varierande faktorer kostar samhället mycket pengar både på kort sikt och lång sikt. I
Nilssons studie kan man bl.a. läsa ”Man brukar ibland säga kring förebyggande eller
rehabiliterande insatser, att det blir för dyrt – men vad är det som blir för dyrt; att ingripa eller
att avstå från att ingripa, marginaliseringens prislapp är mycket hög.”
En satsning på ungdomar genom förebyggande arbete kan ses direkt gynnsamt för den unge
som är i behov av stöd, men det är också en långsiktig social investering för samhället.
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Uppsökandearbete
Fältgruppen har arbetat uppsökande både på skolor, fritidsgårdar och i andra offentliga
ungdomsmiljöer dag/kväll/helg i syfte att upptäcka unga i riskzonen samt bidra till
trygghetskänsla för unga genom vuxennärvaro. Exempel på ett ”öppet” uppsök har varit då
fältgruppen påträffat en fest på kyrkberget med ett 40 tal ungdomar. Fältgruppen har också
deltagit vid speciella arrangemang såsom elevkårens bandynatt, Löa-festen, 9ornas skoldans,
gymnasiefester etc.

Bekymringssamtal
Under projekttiden (6 månader) har fältgruppen haft 76 bekymringssamtal. Vid oro för
ungdom i riskzon kontaktar fältgruppen föräldrar genom ett s.k. bekymringssamtal, i syfte att
uppmärksamma föräldrar samt få dem att agera utifrån oron kring den unge.
Bekymringssamtalen syftar också till att uppmärksamma den unge på dennes beteende och
påvisa att man som vuxen agerar. Bekymringssamtalen följs upp efter en vecka för att se om
ytterligare behov av stöd finns gällande den unge.

Föräldraarbete
Under projektperioden har flera föräldrar hört av sig direkt till fältgruppen för råd och stöd,
allt ifrån hur de kan hantera sin tonåring till att tonåringen inte kommit hem under kvällen,
-har ni sett honom/henne? vad kan jag göra?

Stödsamtal
Under projekttiden har fältgruppen erbjudit och genomfört stödsamtalsserier a´ tre-fem
tillfällen med 23 ungdomar. I de fall där oro funnits för narkotika har även urinprovtagning
erbjudits. Socialtjänsten har beviljat insats i form av fortsatt stödkontakt gällande två
ungdomar utifrån att tre-fem tillfällen bedömts otillräckligt. Fältgruppens stödsamtal
kännetecknas av flera motiverande samtal (MI) för att bidra till en gynnsam utveckling hos
den unge.

Samverkan
Under 2015 har fältgruppen haft ett gott och nära samarbete med polisen. Vid riskhelger
såsom skolavslutning och valborg har vi haft gemensamma satsningar. Fältgruppen har också
haft möjlighet att delta på 9 polisförhör i direkt anslutning till att den unge misstänkts för
brott. Detta i syfte att hålla ett motiverande samtal direkt efter förhöret samt undersöka behov
av stöd. Likt bekymringssamtalen har dessa ärenden följts upp efter en vecka.
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Brå
Fältgruppen är en del av de tre lokalt förankrade BRÅ-grupperna som finns i kommunen.
Under våren 2015 har drogsamordnare för kommunen ej varit tillgänglig vilket medfört att det
övergripande hållandet för BRÅ-grupperna saknats, hur fortsättningen för BRÅ-grupperna
kommer se ut är i skrivande stund oklart.

Näringsliv
Fältgruppen har under projekttiden arbetat för att marknadsföra fältverksamheten hos
näringslivet. Informationsmaterial har satts upp i diverse affärer, samtal har förts med t.ex.
Vasselhyttans taxi om vart de kan vända sig om de t.ex. ser ungdomar i befarad riskmiljö. Icasupermarket liksom Statoil har kontaktat fältgruppen vid ett par tillfällen gällande ungdomar
i/omkring affären/bensinstationen.

Föreningsliv
Fältgruppen har under projekttiden arbetat för att marknadsföra fältverksamheten hos
föreningar. Fältgruppen har exempelvis deltagit vid Lindlöven Hockeys hemmamatch, besökt
Linde ridskola etc.

Fritidsgårdar
Fältgruppen har återkommande besökt fritidsgårdarna i Fellingsbro, Storå, Frövi samt
Björkhaga. Fältgruppen har också besökt Clubhörnan i Frövi regelbundet, en
fritidsgårdsverksamhet förlagd i kyrkan Equmenias lokaler på fredagkvällar. Denna
verksamhet är mycket välbesökt och kan ibland ha uppåt 60 ungdomar på besök en kväll.

Skolor
Fältgruppen har regelbundet besökt högstadieskolorna i Lindesberg, Storå, Frövi samt
Lindeskolans gymnasium. Fältgruppen har utarbetat en checklista för oro kring narkotika
samt en handlingsplan för hur skola och fältgrupp kan samarbeta vid oro för
narkotikamissbruk hos ungdom. Denna handlingsplan har använts vid flertalet tillfällen på
Fröviskolan samt Lindeskolan. Även Storåskolan har använt del av planen.

Andra kommuner
Fältgruppen har fört samtal med fältverksamheten i Örebro för samarbete gällande trender
(narkotika) samt annat informationsutbyte utifrån att många av våra ungdomar reser över
kommungränserna och många av våra ungdomar även går i skola i Örebro.
En del av Lindeskolans elever bor i närliggande kommuner vilket medfört att vi tagit kontakt
med grannkommuners socialtjänst då en ungdom aktualiserats hos oss, detta för att vi skall
kunna hjälpa den unge att slussas rätt utifrån stödbehov.

HVB-ensamkommande
Fältgruppen har etablerat kontakt med HVB-hemmet vågen samt Frövi hotell i syfte att
informera om fältverksamheten samt föra dialog hur vi bäst kan samarbeta kring ungdomarna.
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Ungdomsvård/Yttranden
Fältgruppen har i sin uppsökande verksamhet kommit i kontakt med ungdomar som har ett
kriminellt beteende. Under projekttiden har fältgruppen utformat ett program för
ungdomsvård gällande unga lagöverträdare som blir dömda till vård. Programmet innehåller
bl.a. motiverande samtal, kartläggande samtal, samtal om våld/alkohol/narkotika, besök hos
polis m.m.
Fältgruppen har gjort 5 yttranden till åklagare/polis enl. 11§ lagen (964:67) med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare.

Kartläggning Narkotika
Fältgruppen kan inte påvisa någon kvantitativ data gällande ökning eller minskning av
narkotikaanvändning hos kommunens ungdomar då det saknas relevant jämförelsedata för
detta. Vad man ändock kan säga är att det förekommer narkotika så långt ner i åldern som 12
år. Övergripande kan sägas att ”spice-vågen” har avtagit. Fältgruppen har tillsammans med
ungdomspolis en gemensam bild av att spice verkar avta, dock skall tilläggas att det i
drogkulturen blommar fram nya droger som gör att andra får stå tillbaka. För de ungdomar
som fältgruppen kommit i kontakt med gällande oro för narkotika så har cannabis varit den
mest framstående drogen. När fältgruppen hör ungdomar ”prata” om droger så är det cannabis
det pratas om, attityden överlag är liberal till droger som cannabis. Vi uppfattar tillsammans
med polis att tillgängligheten för narkotika i kommunen är ganska god. De ungdomar vi pratar
med vet ofta var det finns droger om de vill ha. Fältgruppen har observerat att de ungdomar vi
haft kontakt med ofta rör sig över kommungränserna såsom Örebro, Nora, Ljusnarsberg.
Norra kommundelen (Storå, Stråssa, Guldsmedshyttan)
Ungdomspolis och fältgruppen ser någon form av samband mellan en del kända vuxna
missbrukare och ungdomar i norra kommundelen, bilden är något oklar i skrivande stund men
ses mycket oroväckande.
Storåskolan
Storåskolan har under våren 2015 signalerat oro för narkotika hos ett par elever. Fältgruppen
har också en bild av att alkoholdrickande är framträdande när det gäller unga i norra
kommundelen och har haft flertalet bekymringssamtal utifrån detta.
Centrala kommundelen (Lindesberg)
Många ungdomar ”hänger” omkring busstationen i centrala Lindesberg. Fältgruppen har där
observerat flertalet kontakter mellan ungdomar och äldre vuxna som bedöms som olämpligt
umgänge för de unga. Fältgruppen har fått information bl.a. gällande observationer från
pendlande skolpersonal om ”överlämningar” som sker i anslutning till busstationen. Oro har
också förmedlats till fältgruppen gällande upphittade kanyler på förskolor/skolor i Lindesberg,
då främst hagaberg.
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Lindeskolan
Lindeskolan ger genom elevhälsan en bild av att det förekommer drogförsäljning och s.k.
”överlämningar” ibland på skolan eller i anslutning till skolan. Det finns ett 40 tal individer
där det finns ett eller flera risktecken gällande narkotika, fältgruppen har deltagit vid ett par
bekymringssamtal gällande oro för droger hos ungdom tillsammans med skolan. Lindeskolan
upplever att ”spice-vågen” verkar avtagit. Höststarten 2015 har inneburit en del problematik
med bråk och slagsmål mellan olika grupperingar. Skola, polis och fältgrupp arbetar med
problematiken i skrivande stund.
Stadsskogsskolan
Stadsskogsskolan har ej signalerat att de har någon större problematik kring droganvändning
hos sina elever, det handlar om någon enstaka individ.
Södra kommundelen (Vedevåg,Frövi,Fellingsbro)
I anslutning till yngre ungdomar på fritidsgården- ekbackens skola i Fellingsbro vistas ibland
unga vuxna som är tidigare kända för drogproblematik. Uppgifter finns om upphittade kanyler
i närhet av skola/förskola.
Fröviskolan
Fröviskolan har signalerat oro för en handfull elever under våren 2015 där det funnits
risktecken för narkotika. Oro har också inkommit under våren 2015 att ”överlämningar” skall
ha observerats kring tågstationen i Frövi och då i anslutning till Örebro tågen.
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Statistik för fältgruppens arbete under perioden 2015.02.01- 2015.09.20.
Sammantagen statistik för ca 6 månader, då fältverksamheten varit stängd 4
veckor under sommaren 2015.
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VERKSAMHETSUTVECKLING 2016
* Fältgruppen har som mål att under 2016 utveckla det uppsökande arbetet under både dagtid
och kvällstid, samt genomföra metodträning. Metodträningen syftar till att förbättra
förhållningssätt, bemötande och tillvägagångssätt i olika situationer ute på fältet.
* Fältgruppen skall under 2016 fortsätta utveckla samarbetet med olika aktörer t.ex. polis,
socialtjänst, skolor, näringsliv och föreningsliv.
* Fältgruppen vill under 2016 öka, bredda och sprida kompetensen inom narkotika,
missbruk/riskbruk samt inom olika ungdomskulturer.
* Fältgruppen skall ha en övergripande bild av vad som sker inom hela ANDT-området
(alkohol, narkotika, doping & tobak).
* Fältgruppen har som målsättning att öka kunskapen kring sociala medier. Fältgruppen ska
under 2016 starta upp en facebooksida och följa upp detta arbete under året.
* Fältgruppen vill under 2016 bredda kompetensen kring impulsstyrda beteenden hos
ungdomar genom metoden rePULSE. rePULSE är en träningsmetod för att hjälpa ungdomar
att kontrollera impulskontroll.
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MEDDELANDEN (händelser)
Socialnämnden 2015-10-15
Lindesbergs kommun
Socialkontoret

Riktning
Info
Notering
In
IVO beslut 2015-09-07 dnr 8.1.223701/2015 i ärende om anmälan
enligt lex Sarah enligt SoL inom
verksamhetsområde barn och
familj vid Individ och
familjeomsorgen - ärendet
avslutas, Inspektionen för vård
och omsorg
IVO beslut 2015-09-07 dnr 8.1.223701/2015 i ärende om anmälan
enligt lex Sarah enligt SoL ärendet avslutas
In
*** Sekretess ***

IVO dnr 8.2-27337/2015
meddelande om tillsyn och
begäran om yttrande/handlingar
om klagomål och missnöje med
nämndens uppföljning av vård
enligt LVU och brister i
tillgänglighet/bemötande
In
*** Sekretess ***
Kammarrätten dom 2015-09-11
målnr 4112-15 om överklagat
avgörande i Förvaltningsrätten
målnr 2302-15 om
hemlighållande av vistelseort
In
Förvaltningsrätten dom 2015-0914 målnr 1676-15 om överklagat
beslut om bistånd enligt SoL,
Socialnämnden den 8 april 2015 avslag för sökande,
Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten dom 2015-0914 målnr 1676-15 om överklagat
beslut om bistånd enligt SoL,
Socialnämnden den 8 april 2015 avslag för sökande

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Ärendemening
Handläggare
Lex Sarah SoL 14 kap § 7 dnr 8.1.223701/2015-2

IVO dnr 8.2-27337/2015 om
klagomål och missnöje med
uppföljning av vård enligt LVU och
brister i tillgänglighet/bemötande

Hid
Diarienr

Sida 1 (4)

14&15
Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1284
2015/189 SOC

SN
2015-10-15

2015.1319
2015/232 SOC

SN
2015-10-15

2015.1320

SN
2015-10-15

2015.1323

SN
2015-10-15

2015-10-06
Antal:16
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MEDDELANDEN (händelser)
Socialnämnden 2015-10-15

Sida 2 (4)

Lindesbergs kommun
Socialkontoret

Riktning
Info
Notering
In
IVO beslut 2015-09-15 dnr 8.8.11919/2015-7 om särskild avgift
enligt 28 a § LSS, ledsagarservice
- IVO beslutar att inte ansöka om
utdömande av särskild avgift,
ärendet avslutas, Inspektionen för
vård och omsorg
IVO beslut 2015-09-15 dnr 8.8.11919/2015-7 om särskild avgift
enligt 28 a § LSS, ledsagarservice
- IVO beslutar att inte ansöka om
utdömande av särskild avgift,
ärendet avslutas
In
KS § 209 Delårsrapport januari juni 2015, Kommunstyrelsen
KS § 209 Delårsrapport januari juni 2015 meddelas SN för åtgärd
In
Förvaltningsrätten dom 2015-0915 målnr 712-15 överklagat
beslut 2015-01-27 om bistånd
enligt 9 § 4 LSS - kontaktperson,
Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten dom 2015-0915 målnr 712-15 överklagat
beslut 2015-01-27 om bistånd
enligt 9 § 4 LSS - kontaktperson
In
Förvaltningsrätten dom 2015-0921 målnr 1788-15 om överklagan
av Migrationsverkets beslut den
30 mars 2015, särskild bidrag
enligt LMA - avslag för sökande,
Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten dom 2015-0921 målnr 1788-15 om överklagan
av Migrationsverkets beslut den
30 mars 2015, särskild bidrag
enligt LMA - avslag för sökande

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Ärendemening
Handläggare
Ej verkställt beslut, ledsagare 8.8.11919/2014-5

Nämndernas verksamhetsberättelse
år 2015 - Socialnämnden
delårsbokslut

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1327
2015/9 SOC

SN
2015-10-15

2015.1330
2015/212 SOC

SN
2015-10-15

2015.1333

SN
2015-10-15

2015.1352

SN
2015-10-15

2015-10-06
Antal:16
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MEDDELANDEN (händelser)
Socialnämnden 2015-10-15

Sida 3 (4)

Lindesbergs kommun
Socialkontoret

Riktning
Info
Notering
In
Förvaltningsrätten dom 2015-0918 målnr 2016-15 om överklagan
av Migrationsverkets beslut den
29 april 2015, särskild bidrag
enligt LMA - avslag för sökande,
Förvaltningsrätten i Karlstad
Förvaltningsrätten dom 2015-0918 målnr 2016-15 om överklagan
av Migrationsverkets beslut den
29 april 2015, särskild bidrag
enligt LMA - avslag för sökande
In
Kammarrätten beslut 2015-09-28
målnr 4835-15, överklagad dom i
Förvaltningsrätten 2015-08-18 i
målnr 522-15 om ekonomiskt
bistånd - prövningstillstånd
meddelas inte, Kammarrätten i
Göteborg
Kammarrätten beslut 2015-09-28
målnr 4835-15, överklagad dom i
Förvaltningsrätten 2015-08-18 i
målnr 522-15 om ekonomiskt
bistånd - prövningstillstånd
meddelas inte
In
Överklagan av Socialnämndens
beslut 2015-09-08 att avslå
ansökan om förhandsbesked
enligt 16 § LSS gällande insatsen
bostad med särskild service enligt
9 § LSS, Ann Sjöström
Överklagan av Socialnämndens
beslut 2015-09-08 att avslå
ansökan om förhandsbesked
enligt 16 § LSS gällande insatsen
bostad med särskild service enligt
9 § LSS

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Ärendemening
Handläggare

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1353

SN
2015-10-15

2015.1416

SN
2015-10-15

2015.1417

SN
2015-10-15

2015-10-06
Antal:16
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MEDDELANDEN (händelser)
Socialnämnden 2015-10-15

Sida 4 (4)

Lindesbergs kommun
Socialkontoret

Riktning
Info
Notering
In
Begäran om komplettering till
yttrande gällande ej verkställda
beslut IVO dnr 8.8.1-16910/20148, Inspektionen för vård och
omsorg
IVO 2015-09-29 Begäran om
komplettering till yttrande
gällande ej verkställda beslut IVO
dnr 8.8.1-16910/2014-8
In
*** Sekretess ***
Dom i målnr 1774-15,
Förvaltningsrätten, om bistånd
enligt socialtjänstlagen SoL överklagat beslut från 26 mars
2015 individ- och
familjeomsorgen i Lindesberg delvis bifall för klagande
In
*** Sekretess ***
Beslut i Förvaltningsrätten målnr
1140-15 om överklagat beslut
från 2015-02-17 om bistånd enligt
socialtjänstlagen, SoL - målet
avskrivs
In
*** Sekretess ***
Dom förvaltningsrätten målnr A
122-15, överklagat beslut i
Migrationsverket 2014-12-19, dnr
733-2014-46394 om statlig
ersättning för asylsökande överklagandet avslås
In
KS § 221 Ekonomisk
månadsuppföljning augusti år
2015, Kommunstyrelsen
KS § 221 Ekonomisk
månadsuppföljning augusti år
2015

Winess 4.02-482
© Bardeli Datasystem 1986-2012

Ärendemening
Handläggare
IVO dnr 8.8.1-16910/2014-6 Ej
verkställt beslut 2014-01-19 , bostad
för vuxna enligt 9 § 9 LSS

Budgetuppföljning augusti år 2015

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2015.1421
2015/223 SOC

SN
2015-10-15

2015.1424

SN
2015-10-15

2015.1426

SN
2015-10-15

2015.1427

SN
2015-10-15

2015.1431
2015/229 SOC

SN
2015-10-15

2015-10-06
Antal:16
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Inbjudan
Kris inom den sociala barnoch ungdomsvården?
Den sociala barn-och ungdomsvården står inför stora
utmaningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har tagit initiativ till en handlingsplan som innehåller ett
antal förslag om hur situationen kan förbättras.
Syftet med förmiddagen är att samlas kring en
gemensam länsuppstart för att vidareutveckla arbetet
inom den sociala barn-och ungdomsvården i länets
kommuner, i riktning mot ett stärkt skydd för barn och
unga.
Förmiddagen inleds med ett nationellt perspektiv åtföljt
av ett regionalt och lokalt perspektiv. Mot slutet av
förmiddagen ges möjlighet till dialog mellan deltagarna
genom workshop.





Hur kan vi rekrytera rätt personal?
Hur får vi personalen att stanna?
Hur utvecklar vi verksamheten?

Medverkande:


Kjerstin Bergman, SKL



Charlotta Undén, SKL, arbetsgivarpolitiska
avdelningen



Rasmus Persson, kommunalråd Örebro



Staffan Gustafsson, Vision och Carina Laurin
Stensson, Akademikerförbundet SSR



Britt-Louise Toresson Blom och Katarina Hjortgren,
båda Örebro Universitet



Tarja Nordling och Tina Jansson, båda Region
Örebro län

Länk till kortversionen av handlingsplanen
http://skl.se/download/18.2232687b14e1fd074052d3fb/
1435741860494/St%C3%A4rkt%2Bskydd_webb.pdf
se bifogad bilaga

Målgrupp
Socialchefer, IFO-chefer,
personalchefer, kommunchefer,
kommunstyrelsepolitiker och lokala
nämndpolitiker.

Tid
Fredagen den 6 november 2015
klockan 08:30 – 13:00 (inkl. lunch)

Plats
City Konferenscenter,
Klostergatan 23, Örebro.

Anmälan
Senast den 30 oktober 2015 via
webbplatsen:
www.regionorebrolan.se/kurser.
Anmälan är bindande. Uteblivet
deltagande debiteras med 500 kr. Det
går bra att skicka ersättare.

Information
Frågor angående konferensen
besvaras av Tina Jansson, tfn:
076-551 43 85, e-post:
tina.jansson@regionorebrolan.se
Frågor angående anmälan besvaras
av Ann-Louise Gustafsson,
tfn: 019-602 63.

Postadress:
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
Epost: regionen@regionorebrolan.se
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Org.nr: 232100-0164

www.regionorebrolan.se
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bilaga till
Kris inom den sociala barnoch ungdomsvården?

Stärkt skydd för barn
och unga
HANDLINGSPLAN FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH
UNGDOMSVÅRDEN

26

Konkreta förslag för
att stärka den sociala
barn- och ungdomsvården
Det är kommunerna som via den sociala barn- och ungdomsvården ansvarar för att ge barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa skydd
och stöd. Demograﬁska förändringar, nya målgrupper tillsammans med
alltmer komplexa arbetsuppgifter har gjort att kraven på verksamheten
har ökat. Det innebär att uppdraget både har breddats och fördjupats.
Samtidigt beskrivs den sociala barn- och ungdomsvården ofta som en
verksamhet med hög personalomsättning och med svårigheter att rekrytera personal. Även om många kommuner arbetar aktivt med frågorna så
står man generellt inför stora, långsiktiga utmaningar som kräver insatser
på ﬂera olika nivåer.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför tagit initiativ till en
handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring
hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra
berörda.
Slutsatsen är att vi behöver samverka för att uppnå resultat. Här kan
SKL:s handlingsplan bidra till att ge verksamheten bättre förutsättningar
att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa.

”En handlingsplan för att ge
verksamheten
bättre förutsättningar.”

Stärkt skydd för barn och unga
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3

”Barnens, ungdomarnas och
familjernas perspektiv har varit
ledstjärnan i
arbetet.”

Handlingsplanens tre
områden
I handlingsplanen ﬁnns förslag inom tre områden som vi anser behöver
stärkas för att den sociala barn- och ungdomsvården ska kunna erbjuda
insatser av god kvalitet.
Verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, en god arbetsmiljö med
kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till aktuell kunskap med
möjlighet att tillämpa den.

Handlingsplanen fokuserar på att förbättra förutsättningarna för verksamheten men det är barnens och familjernas perspektiv utifrån barnets
bästa och barns delaktighet som har varit ledstjärnan i arbetet.

4
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Förtydliga den sociala
barn- och ungdomsvårdens uppdrag
Den sociala barn- och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och
stödja barn och unga som far illa, men också att arbeta förebyggande och
tillhandahålla frivilliga insatser. Detta kan ske i tre nivåer via service, riktat
stöd eller myndighetsutövning.

Att ge ett större utrymme för att arbeta proaktivt med riktat stöd till barn
och föräldrar är en av kärnfrågorna i handlingsplanen.

Stärkt skydd för barn och unga
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”Barn och unga
som riskerar att
fara illa behöver
tidigt fångas upp
och få tillgång
till ett riktat och
anpassat stöd.”

Det behövs en samlad bild över anmälningarna
Med ett breddat och fördjupat uppdrag står den sociala barn- och ungdomsvården inför stora utvecklingsbehov. Barnavårdsanmälningarna
rapporteras bli ﬂer, men samtidigt är det svårt att följa utvecklingen över
tid eftersom nationell statistik saknas. Kommunerna kan inte heller registrera anmälningar som inte leder till utredning. Det gör det svårt för
socialnämnden att ha en överblick och följa upp om barn far illa i de fall
där anmälan inte följs av en utredning. SKL anser att det ska vara möjligt
att göra anmälningar sökbara inom respektive kommun.

Utveckla det riktade stödet och tvärprofessionellt samarbete
Det sociala arbetet har alltmer kommit att fokusera på att bedöma anmälningar och genomföra utredningar, medan de riktade och frivilliga insatserna fått stå tillbaka. Det här är en utveckling SKL vill vända genom att
verksamheten tidigt och aktivt kan fånga upp barn och unga som riskerar
att fara illa med ett riktat och anpassat stöd.
Fler aktörer som skola och hälsovård behöver engageras och ﬁnnas
med i högre utsträckning. Skolan är en bas för alla barn – här behöver

6
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även socialtjänsten vara synlig och aktiv. Genom att jobba proaktivt för att
förebygga anmälningar och genom tidiga insatser kan myndighetsutövningen koncentrera sig på sitt huvuduppdrag: att arbeta med barnskydd
och insatser till barn i behov av omfattande stöd.

Fler placeringar och mer reglering
Antalet placeringar utanför hemmet har i det närmaste fördubblats de
senaste 20 åren. En del av ökningen representeras av gruppen ensamkommande barn, något som ställer nya krav på socialtjänsten. Här behövs långsiktiga strategier, inte minst för att stärka familjehemsvården.
Till detta har styrningen av socialtjänstens verksamhet genom lagar och
förordningar ökat markant. Under åren 2006–2013 gjordes 189 ändringar
av varierande omfattning i socialtjänstlagen, SoL, vilket ger mindre handlingsutrymme för kommunerna att anpassa verksamheten efter behov
och uppgifter. SKL välkomnar därför den förestående översynen av SoL
och menar också att den statliga tillsynen behöver ge mer utrymme för
rådgivning.

”Antalet placeringar utanför
hemmet har i det
närmaste fördubblats de senaste 20 åren”

Stärkt skydd för barn och unga
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Kommunsamarbete

”För att säkra
kompetens och
utbud av insatser
kan lösningen
vara att samarbeta mellan
kommuner.”

8

Idag ställs stora krav på att kommunerna ska ha tillgång till specialiserade
resurser och skräddarsydda insatser, något som mindre kommuner kan
ha svårt att tillhandahålla. För att säkra kompetens och utbud av insatser
kan lösningen vara att samarbeta mellan kommuner. Men för att kunna
göra det behöver juridiska hinder undanröjas.

Stärkt skydd för barn och unga
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SKL ska verka för:
> en utveckling av nationell statistik över barnavårdsanmälningar och
möjligheten för socialnämnden att sammanställa anmälningar som
inte leder till utredning
> utveckling av proaktivt arbete med riktat stöd till barn och familjer
> en utveckling av det tvärprofessionella förhållningssättet i det sociala
arbetet med barn- och unga
> en stärkt familjehemsvård och ett nationellt center för familjehemsvården
> en samlad översyn för bättre och mer effektivt mottagande av ensamkommande barn
> att de juridiska hindren för samverkan mellan kommuner, landsting
och regioner undanröjs
> att översynen av socialtjänstlagen (SoL) kommer igång snarast och
leder till mindre detaljreglering
> att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utvecklar sin rådgivningsfunktion
> en egen utvärdering av de förtroendevaldas roll när det gäller beslutsfattande i individärenden.
Läs förslagen i sin helhet på: skl.se/socialomsorgstod/barnochunga

Stärkt skydd för barn och unga
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Organisation och
utbildning
Även om det varierar mellan olika kommuner så behöver personalrörligheten bland handläggare i den sociala barn- och ungdomsvården och
deras närmaste arbetsledare uppmärksammas. En kartläggning som SKL
genomförde 2013 visade att var tredje handläggare var nyanställd, och
att sju av tio arbetsledare hade varit anställda kortare tid än tre år. När arbetsuppgifterna i sig är komplexa och svåra blir det än viktigare att arbetssituationen upplevs som stabil. Egen erfarenhet i kombination med stöd
från erfarna kollegor och närvarande arbetsledning är väsentligt, liksom
tillgång till yrkesintroduktion och fortbildning. Stabilitet är helt enkelt en
förutsättning för kompetensutveckling.

Stabilitet i verksamheten
För att nå stabilitet krävs enligt SKL:s tidigare kartläggning framför allt
följande faktorer:
> tillräcklig bemanning
> tillgång till närvarande och stödjande arbetsledning
> försiktighet i organisationsförändringar
> strukturerade kompetensprogram.
I handlingsplanen ﬁnns därför ﬂera förslag för att stödja användningen
och uppföljningen av arbetstyngdsinstrument, utveckla stöd för närmaste
arbetsledare samt förslag för att underlätta administrationen, bland annat
genom utveckling av användarvänligt it-stöd.

10
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Yrkesintroduktion för nyanställda och kompetensutveckling
Yrkesintroduktion för nyanställda inom myndighetsutövningen är en av
huvudfrågorna för SKL eftersom socionomutbildningen, som numera är
ett krav för att arbeta inom myndighetsutövning, endast är en generalistutbildning som inte ger några fördjupade kunskaper om barn.
Därför behövs både strukturerade yrkesintroduktionsprogram och påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå för både handläggare och arbetsledare. SKL välkomnar regeringsuppdraget till Socialstyrelsen att ge
stöd till yrkesintroduktion och ta fram uppdragsutbildningar. Arbetsgivaren behöver i sin tur skapa förutsättningar för personalen att genomföra
utbildningarna. Här kan kommunerna exempelvis samverka med hjälp av
de regionala stödstrukturerna och länsgemensam samordning.

”Det behövs både
strukturerade
yrkesintroduktionsprogram
och påbyggnadsutbildningar på
avancerad nivå.”

Stärkt skydd för barn och unga
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SKL ska verka för:

”Fortsatt stöd
till de regionala
stödstrukturerna
som en arena för
kompetensutveckling.”

> att arbetsgivaren förbättrar arbetsmiljön, uppmuntrar användning och
uppföljning av arbetstyngdsinstrument
> att arbetsgivaren lyfter frågan om bemanningsföretagen och de inhyrda socialsekreterarnas roll
> utveckling av it-stöd för den sociala barn- och ungdomsvården i samarbete med Socialstyrelsen
> spridning av realistiska exempel på vad den sociala barn- och ungdomsvården bidrar med
> att det stöd till yrkesintroduktion och de uppdragsutbildningar som
Socialstyrelsen tar fram blir ändamålsenliga. Det gäller även utbildningsmaterialet till nya Barns behov i centrum (BBIC)
> att yrkesverksamma socialsekreterare enkelt ska kunna komplettera
sin utbildning till socionombehörighet
> ﬂer yrkesförberedande moment i grundutbildningen, mer erfarenhetsbaserad kompetens och ﬂer disputerade socionomer vid lärosätena
> att arbetsgivaren kan ge tid och förutsättningar för handläggare och
arbetsledare att genomföra introduktions- och vidareutbildningar
> fortsatt stöd till de regionala stödstrukturerna som en arena för
kompetensutveckling.
Läs förslagen i sin helhet: skl.se/socialomsorgstod/barnochunga

12
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Forskning och
utveckling
Forskningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har ökat de senaste decennierna, men behovet av ny kunskap är fortsatt stort. Det är
viktigt att kommunerna får tillgång till aktuell forskning och stöd i att tilllämpa den kunskap som ﬁnns i sitt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vikten av verksamhetsnära forskning
SKL pekar på behovet av verksamhetsnära forskning om handläggningsprocessen, effekter av myndighetsutövning och serviceinsatser. Även den
praktiknära forskningen när det gäller resultat för barn och unga behöver
utvecklas.
Ett hinder för att kunna följa upp och utvärdera verksamheten är de
begränsade möjligheterna att hämta in personnummerbaserad statistik.
Här menar SKL att den möjligheten måste utökas.

Kunskapen ut i praktiken
Den systematiska uppföljningen är ett viktigt underlag för verksamhetsutvecklingen men också underlag för den statliga kunskapsstyrningen.
Systematisk uppföljning är tillsammans med risk- och händelseanalyser
en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och
ungdomsvården.
Det ﬁnns utmaningar som gör det svårt att omsätta tillgänglig kunskap
från forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Utbildningsväsendet spelar en viktig roll men även verksamheten behöver aktiveras exempelvis genom att etablera samarbete med högskolor och FoU-miljöer och
att handläggare får lära sig att använda databaser och systematisera sin
kunskap.

”Viktigt att
kunna omsätta
tillgänglig
kunskap i verksamheten.”
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SKL anser att de regionala stödstrukturerna är en bra plattform för förbättrings- och implementeringsarbete. De fungerar också som en effektiv
länk mellan den nationella nivån och kommunerna samt har kanaler till
ﬂera målgrupper via de lokala nätverken.

SKL ska verka för:
> en långsiktig, verksamhetsnära forskningsstrategi i samråd mellan
högskolor, regionala stödstrukturer och kommuner
> forsknings- och utvecklingsarbete kring myndighetsutövning, utredning
som verktyg, tidigt riktade insatser och tvärprofessionell samverkan
> utveckling av resultatmått för arbetet med barn och unga
> möjligheten att hämta in mer personnummerbaserad statistik
> stöd till systematisk uppföljning och arbete med risk- och händelseanalyser
> utveckling av modeller för barns delaktighet i verksamhetsutveckling
och nya arbetssätt
> att permanenta de regionala stödstrukturerna som ett led i ett långsiktigt utvecklings- och förbättringsarbete.
Läs förslagen i sin helhet: skl.se/socialomsorgstod/barnochunga
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Det är nu arbetet
börjar
Denna broschyr är endast en kortfattad beskrivning av innehållet i handlingsplanen. För er som vill läsa planen i sin helhet ﬁnns den på www.skl.se.
Här ﬁnns också en utförlig beskrivning av förslagen samt en lista på de
aktörer SKL anser vara bäst lämpade att genomföra dem.
Arbetet med handlingsplanen har väckt ett stort och djupt engagemang. Det är vår förhoppning att de väl förankrade förslagen nu kommer
att genomföras av de aktörer som är bäst lämpade för uppdraget och att
det i sin tur leder fram till bättre förutsättningar för verksamheten att klara
sitt uppdrag: att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar
att fara illa.
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Upplysningar om innehållet:
Kjerstin Bergman, kjerstin.bergman@skl.se,
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2015
Bestnr: 5395
Illustratör: Helena Halvarsson
Produktion: EO
Tryck: LTAB, 2015
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos
förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer,
handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra
berörda.
Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheten att klara sitt
uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa.
I den här kortversionen får du en snabb överblick av vad handlingsplanen innehåller.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Bestnr: 5395

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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