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Välkomna!

Anders Magnhagen
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av justerare

4 Beslut i delegerade ärenden SN 2016/974

5 Anmälningar SN 2016/960

6 Ekonomi och verksamhet SN 2017/29

7 Arbetsutskottets protokoll 5 april 2017 SN 2017/196



KALLELSE

Datum Sida
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SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Dnr

8 Arbetsutskottets protokoll 11 april 2017 SN 2017/293

9 Anmälningar (sekretess) SN 2016/960

10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p 
Föräldrabalken

SN 2017/196

11 Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 § 1 p 
Föräldrabalken

SN 2017/196

12 Budget 2018 SN 2017/183

13 Blockförhyra externa platser SN 2017/263

14 Intern revision av Höörs boende för yngre barn, Klubban SN 2017/227

15 Rapportering till IVO kvartal 1 2017 SN 2017/228

16 Granskning av placeringar av barn och unga i Höörs kommun SN 2017/150

17 Beslut om att delegera beslutsrätt till handläggare SN 2017/287

18 Ändring i delegeringsordning SN 2017/295

19 Verksamhetsrapport om Personligt ombud för 2016 SN 2017/233

20 Korttidsplatser och särskilt boendelägenheter på Björken SN 2017/262

21 Översyn av insatser i ordinärt boende kopplat till 
resursfördelningssystemet

SN 2017/245

22 Idécoacher i Medarbetardriven innovation SN 2017/240

23 Lokal på Kungshällan som disponeras av Länken SN 2017/1

24 Reducerad verksamhet sommar 2017 SN 2017/283

25 Redovisning från kontaktpolitiker

26 Socialchefen informerar



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 3 (29)

SOCIALNÄMNDEN

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 4 (29)

SOCIALNÄMNDEN

2 Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande v föredragningslista för mötet.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 5 (29)

SOCIALNÄMNDEN

3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.

Linda Andersson (S) är i tur att justera.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 6 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/974

4 Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redovisningen av beslut i delegerade ärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut som tagits med av socialnämnden delegerad beslutsrätt.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 7 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/960

5 Anmälningar

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 

Anmälda ärenden

A. Kommunledningskansliet

Information om nya arvodesregler (handling)

 

B. Kriscentrum i mellersta Skåne

Verksamhetsredovisning 2016 (handling).

 

C. Familjerådgivningen Lund med kranskommuner

Verksamhetsredovisning 2016 (handling).

 

D. Barnahus i mellersta Skåne

Verksamhetsredovisning 2016 (handling).

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 8 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/29

6 Ekonomi och verksamhet

Ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi och verksamhet för innevarande budgetperiod.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 9 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/196

7 Arbetsutskottets protokoll 5 april 2017

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet från mötet den 5 april 2017 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-05.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 10 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/293

8 Arbetsutskottets protokoll 11 april 2017

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll från mötet den 11 april 2017 till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från extra sammanträden den 11 april 2017.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 11 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/960

9 Anmälningar (sekretess)

Ärendebeskrivning
 

Anmälda ärenden med sekretess

 

A. Förvaltningsrätten i Malmö

Dom i mål 2546-17 i överklagat ärende om umgängesbegränsningar.

Överklagan av nämndens beslut avslås av förvaltningsrätten (handling).

 

B. Förvaltningsrätten i Malmö

Dom i Mål 14253-16 om överklagat ärende om bistånd som nämnden beviljat med 
reducerad norm och hyra.

Överklagandet avslås av förvaltningsrätten (handling).

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 12 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/196

10 Nedläggning av faderskapsutredning 
enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

Sekretess

 _____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 13 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/196

11 Nedläggning av faderskapsutredning enl 
2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

Sekretess

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 14 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/183

12 Budget 2018

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta budgetskrivelsen med 
äskanden i prioriterad lista.

Ärendebeskrivning
Budgetskrivelsens slutliga utformning och planering för arbete med budget 2018. 
Arbetesutskottet utarbetar tillsammans med socialchefen och sektorekonom en prioriterad 
lista med äskanden till tidigare beslut om budgetskrivelse 2018.

Beslutsunderlag
Budgetskrivelse 2018
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 15 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/263

13 Blockförhyra externa platser

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att block-förhyra enligt förslag under 3 år med möjlighet att 
förlänga.

Ärendebeskrivning
Idag finns 78 särskilda boenderum i kommunens egen regi. Fyra av dessa är anpassade 
till parboende, vilket ger en kapacitet för maximalt 82 medborgare. Ytterligare 14 rum är 
anpassade till korttidsplaceringar. Fyra av dessa är anpassade till medborgare med 
demensdiagnos. Det finns förslag på att konvertera fyra särskilda boende lägenheter för 
dementa till korttidsboende.

Kommunen är redan idag i stort behov av fler särskilda boenden och enligt demografin, 
som pekar på fler äldre, kommer behovet att öka ytterligare från år 2020 och framåt. En 
kraftigare ökning 2025 är beräknad. Det förs idag diskussioner om att bygga nya särskilda 
boenden i kommunen. I normalfallet tar det cirka 3 år att färdigställa en nytt boende. 
Processen har redan påbörjats och enligt pågående diskussioner kan ett boende vara 
klart tidigast vid årsskiftet 2019/2020.

Vi har ett större behov av platser än vad de särskilda boendena i kommunens egen regi 
kan erbjuda, därför köper vi externa platser, enligt upphandlingsavtal. I dagsläget är det 
29 platser. Dessutom köper vi f.n. 11 korttidsplatser. Av korttidsplatserna väntar idag fyra 
på att verkställas till särskilt boende.

Vi har idag att verkställa 12 särskilt boende beslut inom två månader samt ytterligare 17 
platser som är under utredning. Några av dessa kommer vi själva att kunna verkställa i 
egen regi.

Behovet av korttidsplatser varierar kraftigt, men håller sig konstant kring 15-20 stycken.

Förslag till beslutsmotivering
I väntan på färdigställandet av särskilda boende i kommunen, block-förhyr vi 10 platser. 
Vi disponerar dessa platser fritt att använda till medborgare med demensdiagnos såväl 
korttidsboende som särskilt boende. Detta skulle innebära att vi är garanterade ett fast 
antal platser på ett externt boende och undviker att sprida ut platserna till olika externa 
boende.

Förslaget innebär ett lägre dygnspris än nuvarande plats-förhyrande och kan därmed 
minska kostnaderna för externa platser under tidsperioden fram till färdigställandet av 
kommunens särskilda boende i egen regi.

Block-förhyrda platser måste upphandlas under 3 år med möjlighet att förlängas.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 16 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/227

14 Intern revision av Höörs boende för yngre 
barn, Klubban

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden i Höör besluta att godkänna rapporten samt att 
begära en handlingsplan för föreslagna förbättringsområden senast den 31 juli 2017.

Ärendebeskrivning
Intern revision av Klubban genomfördes 2017-03-23 av socialt ansvarig socionom, SAS, 
Ewa Näslund och kvalitetscontroller Anders Svensson.

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 
9001:2008.

Beslutsunderlag
Rapport intern kontroll HVB Klubban
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 17 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/228

15 Rapportering till IVO kvartal 1 2017

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg

SoL Äldreomsorg – Alla beslut verkställda

SoL OF – 1 beslut ej verkställt pga att medborgaren ställt mycket snäva krav på insatsens 
utformning.

SoL IFO – alla beslut är verkställda

LSS OF – 1 beslut som ej verkställts pga att medborgaren tackat nej.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 18 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/150

16 Granskning av placeringar av barn och 
unga i Höörs kommun

Förslag till beslut
Socialnämnden antar yttrandet som sitt.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning.

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden. Utifrån dessa 
önskar revisorerna kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: yttrande på rapport
Missiv från revisorerna
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 19 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/287

17 Beslut om att delegera beslutsrätt till 
handläggare

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälan, om beslut att delegera beslutsrätt, till handlingarna

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014, har socialnämnden 
delegerat till närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare 
delegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden och säkerställa att medarbetaren 
har tillräckliga kunskaper för detta. Inskolningen förväntas pågå mellan 3 – 12 månader. 
Beslut har fattats av verksamhetschef Christina Håkansson Jönsson, att ge Maria 
Persson, 650827-1167, delegation att fatta beslut på nämndens uppdrag i enlighet med 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, från och med 170501.

Utredning

Socialsekreterare Maria Persson började sin anställning inom social sektor/Individ- och 
familjeomsorg 170116. Hon är sedan 2004 utbildad socionom och dessförinnan 
undersköterska. Hon har arbetat inom kommunal socialtjänst med försörjningsstöd, i 
bland annat Malmö och Lund men senast i Kristianstad med förändrings och 
rehabiliteringsarbete. Förutom sin examen och sin yrkeserfarenhet har Maria även 
utbildning i socialt arbete med krigsveteraner från 2010, samt MI utbildning från 2011. MI 
är den samtalsmodell som socialtjänsten i Höör använder både vad gäller utbildning och 
handledning.

Förslag till beslutsmotivering
Maria Persson gjorde ett aktivt val då hon sökte tjänsten i Höör. Hon har sökt sig hit pga 
vårt synsätt. Hon har därför sedan tidigare med sig mycket av nämndens värdegrund och 
delar det synsätt och de strategier som nämnden vill skall gälla för anställda inom 
sektorn. Hon har mycket goda kunskaper om den lagstiftning som tillämpas inom 
socialtjänsten och hon har snabbt satt sig in i arbetsuppgifterna, och hennes resonemang 
och bedömningar är helt i linje med nämndens uppdrag.

Det är enhetschef Jenny Wiströms bedömning att Maria Persson har tillräckliga 
kunskaper för att fatta självständiga beslut på nämndens vägnar.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 20 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/295

18 Ändring i delegeringsordning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att delegater i punkt 7.10 och 7.11 ska vara AU 
respektive ordförande, 1e vice ordförande eller 2a vice ordförande.

Ärendebeskrivning
Av domar i Kammarrätt och Högsta Förvaltningsrätten framgår att beslut om 
umgängesbegränsning respektive hemlighållande av den unges vistelseort jml LVU inte 
får delegeras till tjänsteman. Med anledning av detta måste nuvarande 
delegationsförteckning förändras i enlighet med gällande domslut. Punkterna 7.10 och 
7.11 i gällande delegationsförteckning förändras. I båda fallen ska Ordf, 1e vice ordf, 
eller 2a vice ordf ersätta Enhetschef.

 

Punkt 7.10

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren – beslut fattas 
av AU.

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan 
på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf.

 

Punkt 7.11

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren – 
beslut fattas av AU

- i avvaktan på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf.

Förslag till beslutsmotivering
Kammarrätten i Göteborg har i mål 560-17, 2017-03-24, kommit fram till följande:

Beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild och är principiellt viktiga får inte 
delegeras. Enligt HFD är beslut enligt LVU om att hemlighålla den unges vistelseort 
principiellt viktiga. Kammarrätten menar att beslut om umgängesbegränsning liknar 
sådana beslut eftersom det i båda fallen handlar om att begränsa vårdnadshavares 
kontakter med tvångsvårdade barn. De besluten får alltså inte heller delegeras utom i 
brådskande fall. Dessutom får de bara delegeras till ordföranden eller någon annan 
ledamot som nämnden utsett, aldrig till en socialsekreterare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-11



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 21 (29)

SOCIALNÄMNDEN

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 22 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/233

19 Verksamhetsrapport om Personligt 
ombud för 2016

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport från Personligt ombud avseende verksamheten under 2016.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport till socialnämnden om PO-verksamheten 2016
Bilaga till rapport: utvärdering 2016.
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 23 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/262

20 Korttidsplatser och särskilt 
boendelägenheter på Björken

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att korttidslägenheterna ökas successivt 
från 4-8 lägenheter så att fler medborgare som är i behov av korttidsplatser kan 
verkställas i egen regi. Lägenheterna för särskilt boende minskas successivt från 32-28 
lägenheter och för att ge karaktär och atmosfär av ett hemlikt boende.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2013 omvandlades 4 lägenheter på korttidsboendet till särskilt boende pga. 
att behovet av korttidsplatser minskade. Storleken på lägenheterna är små och varierar 
mellan 19,8-22,9 kvm. Det har framförts från anhöriga att lägenheterna upplevs för små 
och är svårmöblerade. Önskemål om flytt till större lägenhet har kunnat möjliggöras 
efterhand som det blivit lediga lägenheter på önskad boendegrupp. Lägenheterna för 
särskilt boende ska kunna möbleras med soffa/soffbord samt säng för att kunna uppnå en 
känsla av hemlikhet, vilket inte är möjligt i de lägenheterna som blivit omvandlade till 
särskilt boende. Tillgängligheten i de små lägenheterna försvåras och är inte tillräckliga i 
utrymme t.ex. för rullstorsburna medborgare. Detsamma gäller ur arbetsmiljöperspektivet 
vid vårdarbetet, där förhandlingar med medborgare/anhöriga får göras angående 
möblering. Det framkommer att det kan upplevas som ett torftigt möblerat rum och det är 
svårt att finna hemkänsla.

Behovet av såväl korttidsplatser som särskilt boende är stort, vilket kan följas via 
ekonomiska rapporter. Höörs kommun tvingas köpa externa platser både inom särskilt 
boende och korttidsboende för personer med demenssjukdom.

För att möta nöjdheten hos medborgarna föreslås att:

- korttidslägenheterna ökas successivt från 4-8 lägenheter och därmed kan fler 
medborgare som är i behov av korttidsplatser verkställas i egen regi.

-särskilt boende lägenheterna minskas successivt från 32-28 lägenheter och därmed få 
en karaktär och atmosfär av ett hemlikt boende som det är inom resterande särskilt 
boende lägenheter på Björken.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 24 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/245

21 Översyn av insatser i ordinärt boende 
kopplat till resursfördelningssystemet

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna rapporten och att arbetet 
ska slutredovisas i juni 2017, med förslag till förändringar.

Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet, riktlinjer och schabloner samt se över äldreomsorgens 
process för handläggning och genomförande.

Detta är en delredovisning av uppdraget.

Beslutsunderlag
Delrapport 2017-03-30
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 25 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/240

22 Idécoacher i Medarbetardriven innovation

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att utse två medarbetare inom social sektor som 
idécoacher på 20 % vardera för att kunna arbeta som stöd för social sektor. 
Idécoachernas tid finansieras inom ramen för medarbetardriven innovation.

Ärendebeskrivning
I äldreomsorgen i Höörs kommun pågår sedan 2015 en stor satsning på 
medarbetardriven innovation. Det pågår flera förbättringsarbeten som är en direkt effekt 
på innovationsracet som genomfördes februari 2016.

Några innovationer testas och ska utvärderas och ett par är på väg att implementeras i 
verksamheterna.

För att kunna upprätthålla och ta till vara medarbetarnas idéer och innovationer krävs att 
tid avsätts. Samt att möjliggöra till att bygga ett varaktigt testlabb i kommunen och gärna 
med andra sektorer.

Förslag till beslutsmotivering
Höörs kommun, kommunkansliet har beviljats projektmedel för

Ett permanent testlabb för utveckling och implementering av medarbetardrivna idéer och 
innovationer i Höörs kommun.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning_idéslussar10 2017-01-01
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-04-13 26 (29)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/1

23 Lokal på Kungshällan som disponeras av 
Länken

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att erbjuda Länken lokalen Hagahuset, med adress 
Hagagatan, till sin verksamhet. Socialnämnden föreslås också ansvara för att betala 
driftskostnaderna löpande samt begära offert för nödvändig genomgång av el och kök.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Länken har blivit uppsagda från sin lokal på Kungshällan då social sektor behöver 
lokalarna till annan verksamhet. Socialnämnden har tagit beslut om att de inte behöver 
flytta förrän det finns en annan tillgänglig lokal att erbjuda dem.

 

Erbjudande

Höörs kommun fastighetskontoret har erbjudit social sektor lokalen Hagahuset på 
Hagagatan att i sin tur erbjuda Länken. Huset erbjuds utan hyra men sektorn får ansvara 
för driften som beräknas uppgå till cirka ≥50 000: -/år och utgöras av el/värme samt 
renhållning. En del renoveringsarbete måste också utföras. Uppfräschning genom t ex 
målning av väggar kan utföras av Växthusets personal. Vad gäller eldragning, samt 
iordningsställande av kök inklusive genomgång av status på elektrisk utrustning behöver 
det genomföras av behörig personal. Denna kostnad belastas social sektor. 
Kostnadsberäkning för detta är ej gjord.

En flytt är möjlig så snart nödvändiga åtgärder är genomförda, lokalerna är i dagsläget 
tomma.

 

Länkens inställning

Företrädare för Länken har tittat på huset och bedömer att det kommer att bli en bra lokal 
för verksamheten och de är mycket positiva till en flytt dit så snart som möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-04-11
_____
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24 Reducerad verksamhet sommar 2017

Ärendebeskrivning
För socialnämndens kännedom föreligger information från social sektorn.

_____
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25 Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Information från kontaktpolitiker om besök med mera, från respektive verksamhet.

_____
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26 Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Information om vad som hänt och är på gång inom socialnämndens verksamhetsområde.

_____
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Nya arvodesregler för förtroendevalda 
 
Hej! 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om nya arvodesregler för förtroendevalda. För att 
underlätta har jag gjort en lathund, se bilaga ”Lathund arvoden till förtroendevalda”. Jag 
har även skapat ett dokument för frågor och svar som jag lagt in på nämndövergripande 
dokument på Höör24 och på 
Intranätet: https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Def
ault.aspx 
Dokumentet kommer att uppdateras efterhand nya frågor kommer in. 
 
Jag tar tacksamt emot synpunkter, idéer och frågor som handlar om arvodesreglementet, 
blanketterna och rutinerna. 
 
 
 
Gunilla D Skog 
Kanslichef 
gunilla.skog@hoor.se 
 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 

Förtroendevalda i Höörs kommun 
Höörs kommuns ledningsgrupp 
Tjänstemän i Höörs kommun 

https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
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Lathund för arvoden till förtroendevalda 
Här beskrivs i korta ordalag vilken blankett som ska användas när, vem som ska signera, 
var blanketten ska lämnas in och de vanligaste ersättningarna. 

  

Förtroendevalda som kollektiv bestämmer själva över sina arvoden. Kommunfullmäktige 
har beslutat om ett arvodesreglemente som ska gälla mandatperioden 
ut: https://www.hoor.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument-
2/reglementen/ 

 

Revisionen och arvodesberedningsgruppen har påpekat att rutinerna för 
arvodeshanteringen är bristfälliga. Därför har även nya rutiner skapats. Alla frågor kring 
arvoden för förtroendevalda besvaras av kanslichefen. Arvodesreglementet tolkas av 
kanslichefen och personalchefen. Förtroendevald kan begära att fråga om tolkning av 
arvodesreglementet ska hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Naturligtvis är det viktigt med transparens och att alla förtroendevalda behandlas lika. Det 
är även viktigt för nämnden att ha kontroll över kostnaderna, de har ju ansvar över att 
budgeten följs. En förtroendevald kan därför inte själv bestämma att hen ska utföra vissa 
uppdrag och begära arvode för det utan det är nämnden som ska ge uppdraget i de fall 
rätten till arvode inte ges direkt i reglementet såsom för nämndsmöten. Ordföranden 
signerar blanketterna då de har rätt att signera handlingar för nämndens vägnar. 

  

Nämnderna ges med andra ord ett stort utrymme att själva bestämma vilka uppdrag som 
enskilda ledamöter ska ges (inom ramen för budgeten och inom ramen för § 2 i 
arvodesreglementet), ledamöterna själva kan dock inte bestämma när arvode ska utgå 
utan det krävs som sagt ett uppdrag från nämnden. Nämnden kan själv besluta att 
delegera denna rätt till sin ordförande (protokollfört delegeringsbeslut av nämnden). 
Ordföranden har redan nu rätt enligt reglementet att besluta om deltagande i kurser och 
konferenser i brådskande fall. Nämnden ska underrättas om alla sådana beslut som fattats 
av ordföranden (protokollförs i nämndprotokollet). 

 

Vilka möten/förrättningar som arvode utgår från framgår av § 2 i arvodesreglementet. 
Arvode utgår för kommunfullmäktigemöten, kommunstyrelsemöten, nämndsmöten, 
au/presidiemöten m.m. sammanträde med arbetsgrupp beslutad av kommunfullmäktige 
samt för justering. I övriga fall krävs alltså beslut av nämnden (för kurs/konferens av 
ordföranden).  Här en uppräkning av de vanligaste mötena/förrättningarna och 
blanketterna. 

 

 
 

https://www.hoor.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument-2/reglementen/
https://www.hoor.se/kommun-politik/kommunfakta/regler-och-styrande-dokument-2/reglementen/
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Nämndsmöten, kommunstyrelsemöte, utskotts- och 
presidiemöte 
Vid möte som nämndsekreterare deltar i – nämndsekreteraren har med en mötesblankett 
(timarvode, ev. inläsningsarvode och reseersättning) och en blankett för begäran om 
förlorad arbetsförtjänst (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). 

 

Möten som nämndsekreterare inte deltar i – ledamöterna fyller som vanligt i en 
förrättningsblankett (timarvode och reseersättning) och en blankett för begäran om 
förlorad arbetsförtjänst (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). Blanketterna finns under 
nämndövergripande dokument. 

 

För vanligt förekommande möten som nämndsekreterare inte deltar i kan vi skapa 
särskilda mötesblanketter. Tänk dock på att det kan ta en dag eller två för oss att göra det. 
Bland annat har vi skapat en blankett för budgetberedningen i storgrupp. För möten mellan 
olika arbetsutskott/ presidier kan de vanliga mötesblanketterna för arbetsutskott/presidier 
användas om man inte vill använda förrättningsblanketterna. Tänk på vilken nämnd som 
ska bära kostnaden och använd en blankett per nämnd. 

 

Kommunfullmäktige 
Sekreteraren har med en mötesblankett (fast arvode, inläsningsarvode och 
reseersättning) och en blankett för begäran om förlorad arbetsförtjänst (ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst). 

 

Protokollsjustering 
Använd en förrättningsblankett (timarvode och reseersättning) och en blankett för 
begäran om förlorad arbetsförtjänst (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). Blanketterna 
finns under nämndövergripande dokument på Höör24 och på 
Intranätet: https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Def
ault.aspx 

 

Övriga möten/uppdrag 
Tänk på att du bara får ersättning om du fått uppdrag av nämnden att delta. Beslutet ska 
föras till protokollet. Att bli inbjuden till något är inte ett beslut av nämnden. 

Använd en förrättningsblankett (timarvode och reseersättning) och en blankett för 
begäran om förlorad arbetsförtjänst (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). Blanketterna 
finns under nämndövergripande dokument på Höör24 och på 

https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
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Intranätet: https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Def
ault.aspx 

 

Kurser/konferenser 
Tänk på att du bara får ersättning om du fått uppdrag av nämnden att delta. I brådskande 
fall av au eller ordföranden. AU:s/ordförandens beslut ska delges nämnden vid nästa 
sammanträde och föras till protokollet. Beslut av ordförande kan vara muntligt (inga 
formkrav). Att bli inbjuden till något är inte ett beslut av nämnden. 

Använd en förrättningsblankett (timarvode och reseersättning) och en blankett för 
begäran om förlorad arbetsförtjänst (ersättning för förlorad arbetsförtjänst). Blanketterna 
finns under nämndövergripande dokument på Höör24 och på 
Intranätet: https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Def
ault.aspx 

 

Blanketten är ifylld – sedan då? 
Ta med blanketten till nästa nämndsammanträde och lämna till nämndsekreteraren. 
Alternativt skicka ifylld blankett till nämndsekreteraren så tar denne med blanketten till 
nästa nämndsammanträde. Sekreteraren kollar så att blanketten är läslig. Ordföranden 
signerar blanketten och intygar därigenom att nämnden gett uppdraget. 
Förrättningsblankett som gäller ordföranden signeras av förste eller andre vice 
ordförande, finns de inte på plats får den förtroendevalda som har flest tjänstgöringår 
signera blanketten. 

 

De vanligaste ersättningarna 
Förlorad arbetsförtjänst – om du får avdrag från din lön för att du deltar i 
möte/förrättning får du ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst (§ 4 i 
arvodesreglementet). När uppdraget börjar och när din lön ändras ska du lämna in en 
blankett Intyg om förlorad arbetsförtjänst där din arbetsgivare intygar vad de drar av i 
timmen när du är tjänsteledig. Tänk på att ersättning för förlorad semesterersättning och 
pensionsförmån begärs separat på särskild blankett. Det gäller främst de som har 
omfattande uppdrag. Detta kan räknas ut först i efterhand. Kolla så din arbetsgivare inte 
räknat med dessa faktorer när de fyllt i blanketten. 

Månadsarvode – betalas ut automatiskt (§ 5 i arvodesreglementet). 

Timersättning – 155 kr/h för 2017. Räknas för varje påbörjad halvtimme. 

Fast arvode för kommunfullmäktigesammanträden – 319 kr/sammanträde för 2017 för 
närvarande ledamot/ersättare. 

Inläsningsarvode – 160 kr/sammanträde för 2017 för kommunfullmäktigemöten, 
kommunstyrelsemöten och nämndsammanträden. 

https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
https://inthr.unikom.se/organisation/kommunledning/namndadmin/Sidor/Default.aspx
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Förlorad semesterersättning och pensionsförmån - ersättning för faktiskt förlorat belopp. 

Resekostnader – avser resor mellan hemmet och möteslokalen om avståndet enkel resa 
överstiger 3 km. Tänk på att det inte avser resor från arbetet och möteslokalen då det är 
resa till och från arbetet som du drar av i inkomstdeklarationen. Naturligtvis kan samma 
resa inte ersättas av kommunen och dras av i inkomstdeklarationen. 
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Datum: 

Besöksadress Postadress Telefon Fax Hemsida
Brotorget 1
Lund

Box 1255
221 05 Lund 

046-35 50 00 www.lund.se 

2017-01-04
Verksamhetsredovisning Kriscentrum i mellersta 
Skåne 2016
Enhetschef: Staffan Persson

Årets händelser 

Kriscentrum
Efterfrågan på verksamheten har varit i antal ärenden likvärdigt mellan 2015 och 2016.
Det var 463 ärenden under 2016 mot 464 ärenden 2015. Den stora skillnaden är att antalet 
kvinnor minskat med 19 stycken, att män ökat med 12 stycken och att barn har ökat med 5 
stycken. Totalt 222 kvinnor, 131 barn och 110 män. Fördelningen Lund 263 stycken (239 året 
innan), Kävlinge 53 stycken (60), Eslöv 46 stycken (57), Staffanstorp 39 stycken (34), Lomma 
30 stycken (20), Höör 19 stycken (26) och Svalöv 13 stycken (28). 

En ökning i nya ärenden 2016 i tre kommuner och och en minskning i fyra kommuner. Till saken 
hör att många ärenden följer med till året därpå då de antingen har påbörjats senare på året och 
att en del ärenden är av långvarig karaktär. Dessa finns inte med i vår statistik utan den redovisar 
bara antal ny anmälda ärenden under året.

Samordningen på polisen har förändrats då vi haft en pensionsavgång och delvis ny personl har 
gått in på uppgiften från Kriscentrum. Polisens organisationsförändring har påverkat samarbetet 
med oss, nya arbetsledare har tillträtt efter sommaren som sitter i Ystad och Trelleborg och att 
gruppen är tredelad med personal uppdelad mellan Lund, Ystad och Trelleborg. Ärende flödet 
har minskat beroende på delvis oklara omständigheter. Antalet ärende som kommit in via polisen 
och samordningen var 2016, 54 kvinnor och 11 män. Diskussion med den nya arbetsledningen 
hur samarbetet ska se ut har påbörjats under hösten och det finns en datum för planeringsmöte 
mellan all berörd personal på polisen och Kriscentrum om hur vi praktiskt ska samverka och 
vilka möjligheter och begränsningar som finns. Pia Forsberg har utvärderat 
samordningsverksamheten och finns att läsa i sarskild rapport. I rapporten kan man bland annat 
läsa om resultat hittills och om framtida förbättrings förslag som:
- samverkansöverenskommelse om samordningen
- arbetsrutiner
- utvecklingsdag mellan personalen och en ”nystart”

Under året har vi startat barngruppsverksamhet med 2 grupper, mot att vi tidigare enbart arbetat 
med enskilda samtal  och familjesamtal.

Vi har haft 2 kvinnogrupper under året och 1 ungdomsgrupp tillsammans med 
Ungdomsmottagningen.

http://www.lund.se/
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Kriscentrums akuttjänst som etablerats som viktig och värdfull del av samtalsverksamheten 
fyller funktion med att kunna vara tillgänglig och flexibel. Detta då alla övriga är uppbokade 
med fasta besökstider för män, kvinnor och barn i samtal. Vi uppskattar att akuttjänsten tagit 70 
personer fördelat på 64 kvinnor, 5 män och 1 barn. Ärendena kräver längre tid och möte på andra 
platser samt mer praktiska lösningar och samverkan med yrkeskollegor.

Kriscentrum har haft planeringsdagar i Vitemölla med fokus på uppföljning och framtidsplaner.
Vi har fått några nya medarbetare och därför fanns ett behov att lära känna varandra närmare för 
att uppnå ett gott samarbete. Vi hade också inriktning på barnsamtal då fler i gruppen kommer att 
ta emot barn i samtal då det finns ett ökat behov av det. För detta hade vi anlitat barnpsykolog 
Ulrika Hult från Malmö som gick igenom olika tekniker och förhållningskunskap till vårt 
samtalsarbete med barn.

Nätverket mot familjevåld har under året haft fyra träffar med olika teman och utbyte av 
erfarenheter. I nätverket ingår sedan mitten på 90 talet  40-50 olika personalkategorier från bland 
annat frivillg organisationer, kriminalvård, Region Skåne som BUP, Psykiatrisk akutmottagning, 
Kvinnokliniken, Barnkliniken, Skolhälsovård, kuratorer, Familjerådgivningen, Familjerätt, 
Personal inom Socialtjänst från samverkanskommunerna, polis, juridiska ombud.

Utbildningsbehovet har tillgodsetts med att RFSU haft en studiecirkel under våren 2016 kring 
sexualitet, att vi haft en studiecirkel under hösten 2016 kring boken ”Affektfokuserad 
psykodynamisk terapi”, att flera deltagit på föreläsning om ”Barn, unga och trauma-Hur kan vi 
hjälpa?”, medAtle Dyregrov.

Kriscentrum i mellersta Skåne har också medverkat i en Webb baserad utbildning för 
verksamheter som vill ha mer kunskap om hur man arbeter med våld i nära relationer och där vi 
bidrog med vårt erbjudande och arbetsmetoder till män. Webbfilmerna ligger på länkar hos SKL, 
NCK och Socialstyrelsen. 

Stygruppen har haft två sammankomster.

Projekt inom Kriscentrum under året 2016 har varit:
Bygga broar som är en inriktning och metod för att stärka barnets rättigheter, främja integration 
och motverka hedersrelaterad problematik genom processinriktad värdegrundsdialog i förskola 
och skola. Projektet kommer att överflyttas 2017 till förskoleverksamheterna inom Lunds 
skolnämnd. Vi hade fram till augusti erhållit 280 000 och från september 2016 ett år framåt 
erhållit 460 000.
Gruppens kraft har färdigställts och dokumenterats, samt redovisats i olika sammanhang. En 
utvärdering av våra gruppverksamheter för våldsutsatta kvinnor.
Uppbyggnad av ett skyddat boende där vi erhållit beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland om 
ekonomiskt stöd till materiella investeringar med 200 000 kr.
Förebyggande insatser insatser för män från Socialstyrelsen, summan 522 000 som rekvirerats 
från samtliga samverkanskommuner 390 000 för Lund och de övriga samverkanskommunerna 
22 000 vardera. Projektet inriktat på öppna upp för män med mindre grad av allvarligt våld och 
där tyngdpunkten mer funnits på relations- och separationsproblematik som blivit destruktivt och 
svårhanterligt. Samt att informera samverkansparter av insatsen och punktera vinsten av 
förebyggande insatser för latent och ”osynligt”våld.
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Maskulinitet och jämställdhet där vi erhållit 195 000 från SKL, för en enkätundersökning kring 
mäns värderingar kring intima relationer och familjeliv, även ett seminarium ska hållas och 
intervju med man och personal ska utföras av representant från SKL.
Samordning på polisen gällande skapa kontakter med män och kvinnor där polisen fått anmälan 
eller ingripit. Kriscentrum har haft en halvtidstjänst sedan 2001 för uppdraget. Slutredovisat med 
godkänd skriftlig utvärderingsrapport och där vi erhållit 245 000. 

Framtid och utveckling
 

Står ständigt inför nya utmaningar att möta människor som är utsatta eller utsätter sina 
närstående för våld, som kan vara psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och materiellt.
Barnens perspektiv och utsatthet uppmärksammas i alla ärenden. Det finns en ökningen av barn  
och behovet av längre mer omfattande bearbetning är tydlig för barn på Lysmasken. Vi har 
beslutat att påbörja att arbeta med barngruppverksamhet 2016.
En annan stor utmaning är att antalet män som söker sig till Kriscentrum minskat något och detta 
är en nationell trend och också erfarenheter som man har i Malmö. 2015 har vi haft särskilda 
resurser för att erbjuda män i tidigare och mer förebyggande insats till de som har relations- och 
separationsproblematik.  Detta arbete har börjat märkas och antalet män har ökat från 98 
personer till 110 personer 2016. Samarbetet på polisen är viktigt för att nå målgruppen män. 
Polisorganisationen är under förändring efter beslut om ny organisationsindelning. Detta har 
påverkat samarbetet avsevärt under 2016, dock har andelen från polisen bara varit något mindre 
med 54 kvinnor och 11 män. Vi har nu planerat för att hitta ny arbetsrutiner och samarbeten 
tillsammans med polisen och vi kommer att med all personal träffas i februari. 
Även gruppen yngre män som använder våld i offentliga sammanhang i gatu och krogmiljöer ska 
välkomnas i ökad utsräckning. Samverkan med andra myndigheter och frivilligorganisationer är 
en väl utvecklad del av Kriscentrums verksamhet, bl.a. genom Nätverket mot familjevåld som är 
aktivt sedan mitten på 90 talet, som gör att vi har kontinuitet och kvalitét i samverkan. 
Samarbetet inom förvaltningen har också blivit bättre och effektivare, samt viktigt även 
framöver.
Att ha ett eget Skyddat boende som både fungerar inom själva boendet och till skyddslägenheter 
och öppnare lösningar för kvinnor och barn känns tryggt och att personalen är inkörd under 2016 
och att samarbetet fungera utmärkt med socialförvaltningen och andra aktörer.

Hederssamornarens arbete forsätter som en pemanent inrättad del inom Lunds kommun och hon 
har ett kommunövergripande uppdrag, utbildningssatsning i kommunen, fortsätta med det 
förebyggande arbetet, att kartläga och samarbeta med frivilligorganisatione och är nationell 
samordnare i hedersvåldsproblematiken. 

//Staffan Persson
Den 15/1-2017
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FAMILJERÅDGIVNINGEN
I LUND MED KRANSKOMMUNER 2016

Upptagningsområde

Lund, Hörby, Höör, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala 
och Svalövs kommun. Det totala antalet invånare i 
upptagningsområdet uppgår till ca 280 000. 

Familjerådgivningens uppgift och målsättning

I 5 kap 3§ Socialtjänstlagen anges att kommunen skall sörja för att 
familjerådgivning genom kommunens försorg eller genom lämplig 
rådgivare kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivningen är 
den enda instans i samhället som har par behandling som specialitet.

   Familjerådgivningens ”huvuduppgift är terapisamtal” för att 
”medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i 
par- och familjerelationer”(Prop.1993/94:4, sidorna 6, 10). Syftet är 
att genom stödjande och bearbetande samtal hjälpa de vuxna att 
hantera sina konflikter, problem och krissituationer på ett sådant sätt 
att de kan fortsätta att leva tillsammans. För de par där en separation 
är aktuell syftar familjerådgivningen till att minska de negativa 
konsekvenser separationen för med sig och underlätta för de vuxna att 
ta ett fortsatt föräldraansvar. Även relationsinriktat arbete med en 
enskild, med familjer och i grupp kan förekomma. ”När det gäller en 
enskild person kan det t.ex. handla om en part i en relation där den 
andre partnern vägrar att delta i samtalen. Det kan även handla om 
det fortsatta föräldraskapet i samband med en separation”( 
Socialstyrelsens meddelandeblad, 2008, sid.3, Om den kommunala 
familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m.).  

En annan uppgift för familjerådgivningen är att utifrån sin speciella 
kompetens, i förebyggande syfte förmedla kunskaper och sprida 
information om samlevnad till allmänheten och till de myndigheter 
och organisationer som möter familjerådgivningens klientgrupper. 
Familjerådgivning i ett tidigt skede har en klart förebyggande effekt 
när det gäller människors hälsa och välbefinnande. Indirekt syftar 
arbetet inte minst till att förbättra barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Utformningen av verksamheten skall underlätta för människor att 
med förtroende vända sig till familjerådgivningen. En förutsättning 
för detta är familjerådgivningens stränga sekretess (Offentlighets -och 
sekretesslag 26 kap 3§). Lagen innebär att inga personliga uppgifter 
sprids vidare till andra personer, annan myndighet eller avdelning 
inom samma myndighet. Anmälningsskyldigheten enligt 
Socialtjänstlagen (SoL 14 kap 1 § 3 st.) rörande barn som far illa är 
mer begränsad än vad som gäller för andra som är verksamma inom 
socialtjänsten. Familjerådgivare har ingen generell vittnesplikt. De 
som vänder sig till familjerådgivning har rätt att vara anonyma.
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Ingen journalföring förekommer. För att upprätthålla sekretessen 
skall familjerådgivningen organiseras som en självständig 
verksamhetsgren. ”Familjerådgivningen skall vara en självständig 
verksamhetsgren med högt sekretesskydd och inte inordnas i den 
övriga verksamheten som bedrivs inom socialtjänsten”. (Reg.prop. 
93/94)

Organisation och samverkansavtal

Genom samverkan mellan kommunerna Lund, Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Staffanstorp, Svedala, Svalöv, Hörby och Höör erbjuds 
kommuninvånarna i respektive kommun familjerådgivning i enlighet 
med socialtjänstlagens intention. I avtalet anges bl.a. mål för 
familjerådgivningen samt hur kostnadsfördelningen skall ske mellan 
kommunerna. Bland de mål som kommunerna angett för 
familjerådgivningen kan nämnas personal med god kompetens, vid 
behov två familjerådgivare i samtalen, centralt belägen lokal, rimliga 
väntetider (ca tre veckor), regelbundna uppföljningar statistikmässigt 
samt kvalitativa utvärderingar. Varje kommun kan disponera en halv 
dag per år av familjerådgivningens tid till information i 
hemkommunen.
Lunds kommun är anställningsmyndighet för familjerådgivarna. 
Familjerådgivningen är organiserad som en självständig 
verksamhetsgren i verksamhetsområde Barn, unga och familjestöd på 
Socialförvaltningen. Chef för verksamheten är from 2016-01-01 
Tommy Persson. Enhetschefen ansvarar för familjerådgivningens 
verksamhet tillsammans med en styrgrupp med representanter för 
övriga kommuner och en representant för personalgruppen.
Under året har hållits två styrgruppsmöten, ett i februari, 160205 och 
ett i oktober, 161007, då representanter från alla kommuner inbjudits. 
Verksamheten har representerats av Tommy Persson och 
familjerådgivare Cecilia Damm Nilsson. Vår föregående enhetschef 
Staffan Persson medverkade vid vårt styrgruppsmöte i februari i 
överlämningssyfte.

Behandlingsarbetet

Familjerådgivarna har ett självständigt behandlingsansvar vilket 
bland annat innebär att bedöma på vilket sätt man bäst kan vara till 
hjälp för varje individ, par eller familj. Familjerådgivarna utgår i 
arbetet från det som klienterna önskar få hjälp med och arbetar fram 
ett uppdrag för samtalsbehandlingen. Familjens egna resurser skall 
tas till vara. Familjerådgivaren fungerar som psykologisk vägledare, 
försöker underlätta dialogen och bidra till förändringsarbetet. 
Den största gruppen som söker familjerådgivning är barnfamiljer där 
det vuxna paret har samlevnads- och relationsproblem. De flesta vill 
ha hjälp att reparera sin relation för att kunna fortsätta leva 
tillsammans. Problematiken kan då handla om otrohet, våld, 
konflikthantering, akuta kriser, kommunikationssvårigheter, att bli 
förälder, att leva i styvfamilj, svartsjukeproblematik eller sexuella 
problem.
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Statistik 2016

Under 2016 har nyanmälningarna minskat med 12 % i jämförelse 
med 2015. Färre par har hoppat av vilket innebär att fler (ca 1 %) nya 
ärenden har påbörjats. Det totala antalet ärenden under året har varit 
1128 (1126 år 2015). Antalet bokade tider ligger på ungefär samma 
nivå som 2015. Genomförda samtal har minskat något i jämförelse 
med 2015.
Antal samtal i genomsnitt per ärende har varit 7 samtal.
Andelen återbud låg under året på 21 %. Genomsnittet för återbud 
inom familjerådgivningen i Sverige är ca 20 %.
Statistiken redovisas separat som bilagor. 

Väntetider och kö  

Medelväntetiden under året har varit 70 dagar. Den ökade väntetiden 
förklaras av att personalresurserna inte har räckt till för att möta 
ökningen i efterfrågan. Genom att använda återbudstider försöker vi 
erbjuda ärenden som bedöms akuta, snabbare tider. Samtidigt som vi 
eftersträvar rimliga väntetider, måste vi slå vakt om att det finns 
regelbundna tider att erbjuda till både nya och pågående ärenden. 

                                       Tillgänglighet

Vi erbjuder telefontid varje dag, en timme och en kvart, vid 
varierande tid på dagen för att tillgodose kommuninvånarnas olika 
möjligheter att ringa på dagtid.
I enlighet med arbetsgivarens önskemål erbjuder vi sedan februari 
2003 kvällstider, detta för att utöka servicegraden och underlätta för 
par som har svårt att komma dagtid. Några familjerådgivare arbetar 
kvällar på kontinuerlig basis och andra periodvis och vid behov.

Klientavgifterna

Den avgift som klienterna betalar för ett samtal varierar beroende på 
varje kommuns rätt att själv bestämma nivån. Avgifterna har sett ut 
enligt följande:

Lomma 400:-
Kävlinge, Lund, Höör                       300:-
Staffanstorp, Burlöv, Svedala 200:-
Hörby                      150:-
Svalöv 125:-
                       

Familjerådgivningens personal

Grundbemanningen är 9,8 familjerådgivartjänster, vidare finns en 
administratör på 75 % och 0,25 arbetsledare. Verksamheten har 
utökats med en fast tjänst under 2016.
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Följande personer har varit anställda under året
 
Tommy Persson, enhetschef
Heidi Sauna-Aho, administratör 
Håkan Larsson tom 161231
Karin Torså Grina
Birgitta Stråvik
Susanne Jostrand
Marianne Törnqvist
Birgitta Nordström tom 160630
Sigun Härmä Gruvström
Cecilia Damm Nilsson
Erik Nyman
Timo Leinonen 
Titte Hallin from 160615
Inger Berger from 160701

Personalens kompetens

Grundkompetens för arbetet som familjerådgivare är:

 Socionom, eller motsvarande högskoleutbildning med 
beteendeinriktning

 Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande Steg 1 
(inklusive egenterapi och handledning)

 Flerårig erfarenhet av familjeterapeutiskt arbete

Alla familjerådgivarna har Steg 1, grundläggande 
psykoterapiutbildning.
För att bli legitimerad psykoterapeut krävs att man avlagt 
psykoterapeutexamen efter tre års studier (90 poäng) på 
högskolenivå. Det är Socialstyrelsen som legitimerar psykoterapeuter.
Karin Torså Grina, Birgitta Stråvik, Sigun Härmä Gruvström, Erik 
Nyman, Titte Hallin och Inger Berger är legitimerade 
psykoterapeuter.
Marianne Törnqvist påbörjade sin Steg 2 utbildning, hösten 2015, för 
att bli Leg. Psykoterapeut.

Samtliga nyanställda familjerådgivare skall erhålla minst 60 timmar 
individuell introduktionshandledning av KFR auktoriserad 
familjerådgivare.

För att få auktorisation som familjerådgivare av Föreningen för 
Sveriges Kommunala Familjerådgivare krävs:

 Medlemskap i KFR sedan minst 4 år tillbaka
 Arbete som familjerådgivare på kommunalt uppdrag minst 5 

år med minst 75 % tjänstgöringsgrad
 Psykoterapeutisk vidareutbildning om minst 30 (45) poäng
 Egenterapi motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning
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 Handledning minst 200 timmar inom ramen för 
familjerådgivningen, inklusive 60 timmar 
introduktionshandledning

Karin Torså Grina, Håkan Larsson, Susanne Jostrand, Sigun Härmä 
Gruvström och Inger Berger är av KFR auktoriserade 
familjerådgivare.

                                      Arbetsmiljö

Den psykiska arbetsmiljön har påverkats av att fler par söker sig till 
familjerådgivning och att väntetiderna därmed blir för långa.

Under året har den fysiska arbetsmiljön förbättrats på olika sätt. 
Heltäckningsmatta har lagts in för att dämpa ljudnivåer som 
genereras i lokalerna och risken för överhörning mellan rum. Ljudtäta 
dörrar har installerats vid särskilt sårbara platser i samma syfte. 
Fönsterna har förstärkts i syfte att minska drag och dämpa ljud från 
närliggande passerande tåg. Familjerådgivningens konferensrum har 
inretts på ett nytt sätt så att rummet kan användas i flera olika syften 
(konferenser, externa besök/studiebesök, samtalsrum).

Uppföljning vad det gäller lyhördhet, ljudnivåer och drag från fönster 
är nödvändig och fler åtgärder kan komma att vidtas.

Utåtriktat arbete, internt arbete och kollegialt utbyte 

I vårt uppdrag ingår att arbeta förebyggande genom att förmedla 
kunskap och ge information om samlevnad. 

 Som en satsning på utåtriktat förebyggande arbete har 
Familjerådgivningen i samarbete med studieförbundet Sensus 
haft en PREP- kurs under hösten 2016. PREP är ett 
pedagogiskt program för par som vill stärka och utveckla sin 
relation. Håkan Larsson och Sigun Härmä Gruvström höll i 
detta under fyra lördagar, 161001,161015,161029 och 
161112.

 Inom gruppen har vi fokuserat på att utveckla pararbetet kring 
temat sexualitet, förbättra familjerådgivningens 
statistikprogram och förbättra arbetsmiljön. Vi har med 
anledning av detta träffat RFSU Ellinor Hansson vid 3 
tillfällen under hösten, 161006,161020 och161117.

 Vi har haft en regionträff med familjerådgivarna i Skåne 
vilken hölls i Eslöv 161005 då halva arbetsgruppen deltog.  

 Hela arbetsgruppen träffade Familjerådgivarna från Göteborg 
under hösten, 161007, för att utbyte av erfarenheter.
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 Erik Nyman har representerat gruppen i ”Nätverket mot 
familjevåld” vid fyra tillfällen, 160203, 160512, 161006 och 
161124.

 Susanne Jostrand och Cecilia Damm Nilsson är 
barnrättspiloter med uppdrag att hjälpa oss att hålla barnets 
behov i fokus. Det har varit två träffar under 2016 med övriga 
barnpiloter i förvaltningen. Cecilia Damm Nilsson har deltagit 
i en träff 160404. Titte Hallin har under hösten ersatt Cecilia 
Damm Nilsson. Titte Hallin var med på andra träffen, 161206.

 Susanne Jostrand, Timo Leinonen och Sigun Härmä 
Gruvström har tagit emot studenter från Socialhögskolan för 
information om familjerådgivningen en dag. 

 Under året som har gått har vi erbjudet blivande 
förstagångsföräldrar om information gällande 
familjerådgivningens verksamhet och vad vi kan erbjuda. 
Själva verksamheten har skett genom s.k. öppen mottagning i 
familjerådgivningens lokaler. Under året som har gått har 2 
tillfällen genomförts. Vi kommer att fortsätta att erbjuda 
denna verksamhet till blivande förstagångsföräldrar, då vi 
anser att detta är ett förebyggande arbete. 

 Enkätundersökningen som görs vartannat år, gjordes under 
april och maj månad, där alla par som har haft samtal med 
familjerådgivare ombeds besvara enkäten bl.a. angående 
upplevelse av verksamhetens kvalité och tillgänglighet.

                                                             
Handledning

 Gruppen har haft kollegial handledning under hela 2016.
 From januari 2017 kommer gruppen att få handledning av leg. 

psykoterapeut Kerstin Nilsson.
 Karin Torså Grina har haft introduktionshandledning med Erik 

Nyman. Susanne Jostrand har haft introduktionshandledning 
med Timo Leinonen. Håkan Larsson har haft 
introduktionshandledning med Titte Hallin.

Utbildning och föreläsningar 

 Marianne Törnqvist påbörjade sin steg 2 utbildning hösten 
2015, för att bli leg. psykoterapeut.

 Hela arbetsgruppen träffade i våras 160404, 1:a linjen, Bup, 
för att de skulle berätta om sin verksamhet.

 Susanne Jostrand och Titte Hallin har varit på föreläsning en 
halv dag, om barn och trauma av Atle Dyregrov 160410.
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 Hela arbetsgruppen hade ett möte under våren 160418 med 
familjerätten.

 Under en halvdag i våras 160427 hade vi en lag-dag 
tillsammans med övriga socialförvaltningen.

 Hela arbetsgruppen hade en temadag under våren 160502.
 Sigun Härmä Gruvström var på 2 dagars utbildning i AEDP 

under maj månad, som delvis bekostas av kommunen.
 Birgitta Nordström och Susanne Jostrand var under våren 

160525–160527 på KFR -dagarna i Gävle.
 Susanne Jostrand och Sigun Härmö Gruvström var i Höörs 

kommun och informerade socialförvaltningen om 
familjerådgivningens verksamhet 160608.  

 Erik Nyman påbörjade i höstas, en 3 årig masterutbildning i 
sexologi.

 Sigun Härmä Gruvström var på 1 dags utbildning i AEDP 
under september månad, som delvis bekostas av kommunen.

 Birgitta Stråvik har varit på föreläsningen om ISTDP, 
föreläsare Patricia Coughlin 160915.

 Hela arbetsgruppen hade under hösten 2 planeringsdagar i 
Vitemölle 160919–160920.

 Sigun Härmä Gruvström var på 2 dagars utbildning i AEDP 
under november månad, som delvis bekostas av kommunen.

 Birgitta Stråvik har varit på föreläsning/utbildning 161206 om 
”Hedersrelaterat våld”, föreläsare Christina Malmqvist från 
Kriscentrum.

                                       Familjerådgivningens viktiga folkhälsoarbete

Familjens och relationernas villkor och förutsättningar har förändrats 
mycket de senaste decennierna. Den snabba förändringstakten i 
samhället får på olika sätt konsekvenser för familjebildningen. Det 
har blivit lättare att bryta upp från en relation och satsa på en ny. 
Samtidigt finns starka önskemål om bättre redskap att vårda den 
relation man redan har. De som söker familjerådgivning utgör ett 
tvärsnitt av befolkningen och antalet problem med psykiatrisk och 
barnpsykiatriska inslag har ökat vilket tynger verksamheten. Det är 
många gånger en mycket komplex och komplicerad problematik. 

I den forskning som finns om familjerådgivningsarbete (Kärlek och 
Hälsa, Par behandling i ett folkhälsoperspektiv, Ann-Marie Lundblad 
2005) framkommer att de som lever i dåligt fungerande relationer 
mår mycket dåligt både fysiskt och psykiskt och att kvinnor är mer 
påverkade än män. Män mår dock sämre när relationen väl tar slut.
Barnen i familjen är också mycket utsatta i dåligt fungerande 
familjer.

Familjerådgivning är i Sverige välkänt bland befolkningen. 
Genomsnittligt antal samtal per par i vår verksamhet ligger på sju 
samtal. Det är kostnadsmässigt en relativt liten insats som får stor 
betydelse för våra klienter, vilket tydligt kommer till uttryck i de 
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enkätundersökningar som genomförs regelbundet. 
Familjerådgivningens arbete får positiva effekter för alla de barn som 
indirekt är berörda men som personligen inte besöker oss.

Tankar inför framtiden  

Grundförutsättningar

Grundbemanningen är fortfarande inte uppe i den personaltäthet som 
KFR rekommenderar utifrån folkmängd, en familjerådgivare per 
25 000 invånare, d.v.s. elva heltidstjänster.

Efterfrågan av familjerådgivning är fortsatt hög. Ett flertal 
förklaringar till detta är tänkbara. Det är idag sannolikt mer tillåtet 
och accepterat att gå i parterapi, dessutom i bredare befolkningslager 
– ju fler par som söker parterapi, desto mer sjunker 
stigmatiseringseffekter – som ”ringar på vattnet”.  
Som en konsekvens av den ökade efterfrågan har verksamheten 
utökas med ytterligare en familjerådgivare tjänst, som tillsattes i 
början i juni månad.

Visioner

Vi kommer att sätta mycket fokus på vårt fortsatta utvecklingsarbete 
för att korta ner väntetiderna, först när dessa är på en acceptabel nivå 
kan vi lägga ännu mer fokus på övrigt utvecklingsarbete.

Lund 2017-02-01

Familjerådgivarna i Lund med kranskommuner
                 

Cecilia Damm Nilsson
Familjerådgivare
Socionom
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STATISTIK
          

 

 

Nyanmälningar 

 

Visar 
tillströmningen av 
ärenden per 
månad

Månad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Januari 51 53 96 93 57 74 62
Februari 58 51 52 71 63 63 55
Mars 44 42 67 63 48 81 70
April 56 38 38 53 54 71 76
Maj 52 48 50 49 45 46 55
Juni 58 38 34 44 42 71 62
Juli 33 26 24 38 31 29 47
Augusti 63 48 64 55 51 68 75
September 66 61 36 49 89 100 53
Oktober 50 57 78 58 65 75 58
November 53 53 74 63 59 63 57
December 34 30 37 30 44 59 34
 
Totalt 618 545 650 666 648 800  702
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Totalt antal ärenden under 
perioden

      
   Avslutade och pågående under året

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt 761 915 1006 1043 1126 1128

Antal 
samtal

Kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lund 1537 1357 1599 1675 1699 1776 1597
Hörby 71 70 137 133 139 132 106
Höör 121 155 129 97 137 159 201
Burlöv 105 101 123 191 186 160 156
Kävlinge 406 402 416 330 409 468 467
Lomma 390 282 314 215 238 199 247
Staffanstorp 272 290 367 254 260 222 335
Svedala 182 134 220 228 259 168 205
Svalöv 37 148 117 66
Totalt 3085 2791 3305 3160 3470 3401 3380
 
Återbud 765 692 785 713 836 872 899

%
 

 20 %   20 %    19 %    18 % 19 % 20 % 21 %
Bokade tid 3850 3483 4090 3873 4306 4273 4279
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Socialförvaltningen 1(4)

Datum: 

Besöksadress Postadress Telefon Fax Hemsida
Brotorget 1
Lund

Box 1255
221 05 Lund 

046-35 50 00 www.lund.se 

2017-01-04
Verksamhetsredovisning Barnahus mellersta Skåne 
2016
Enhetschef: Staffan Persson

Årets händelser 

Barnahus 

Statistik

290 barn var aktuella under 2016. Det var 33 barn färre än 2015. Fördelningen per kommun är 
Lund 119, Kävlinge 44, Eslöv 44, Staffanstorp 23, Lomma 21, Höör 20 och Hörby 19 stycken 
barn.

Polisens omorganisation
Polisen genomförde en omorganisation som trädde i kraft 1 april. Det innebar en geografisk 
förändring för polisområde mellersta Skåne som numera heter Polisområde Syd.
Barnutredare i Lund har numera Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Burlövs kommuner 
som upptagningsområde.
Eslöv, Höör och Hörby hör till Kristianstadpolisen som ingår i polisområde sydväst.

Detta har påverkat Barnahus mellersta Skåne i ganska stor utsträckning.
Eftersom det numera är två polisområden i vårt upptagningsområde innebär det ett logistiskt 
merarbete för att planera samråd. 
Samrådet med polisen i Kristianstad har till störst delen hållits per telefon p g a det geografiska 
avståndet.

Lunds barnutredare är en stabil erfaren personalgrupp men tyvärr har Kristianstad helt saknat 
utbildade barnutredare förutom gruppchefen. Kristianstad har fått ta hjälp av barnutredare från 
Karlshamn men har inte kunnat hålla barnförhör inom två veckor, inte sällan har det inte gått att 
bestämma någon tid alls och fortfarande finns det barnförhör som inte är gjorda från anmälningar 
i våras. Ett par nyanställningar har gjort, bland annat en socionom men det har inneburit tid för 
utbildning och som inte får kompentens som barnutredare förrän till sommaren. Gruppchefen har 
nu tagit på sig att själv ta barnförhör vilket inneburit att det gått att bestämma tid för barnförhör 
men fortfarande inte alltid inom 2 veckor. 

Både åklagare och socialtjänsten i de berörda kommunerna har påverkats och har rapporterat om 
stora konsekvenser både rättsligt och för skydd och stöd till barn o deras familjer.

http://www.lund.se/
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Att antalet barn har minskat kan ha att göra med att socialtjänsterna i de berörda kommunerna i 
vissa fall inte gjort någon polisanmälan.

BUP
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har kunnat tillsätta en hel tjänst genom 0,5% psykolog 
och 0,5% kurator.  Det är första gången det varit möjligt och det har varit mycket N

 
Handledning
BUP-personalen och de tre samordnarna på Barnahus har gemensam handledning av Leg 
psykolog, leg. Psykoterapeut Olof Risberg. Polisens barnutredare i Lund har samma handledare 
och genom samordning har vi kunnat ha det samma dag.

Utbildning
Nordiska föreningen för omsorgssvikt och barnmisshandel (NFBO) anordnade sin 11 kongress i 
Stockholm i maj. Barnahuspersonalen, polisens barnutredare, en åklagare, barnläkare och 
representanter från socialtjänsten i Lund deltog. En viktig kongress för att ta del av det aktuella 
kunskapsläget men även för teamarbetet.

Andra föreläsningar:
Barnahusdag i Linköping med föreläsare som Tryggve Baldin och Sara Hedrenius. 

Atle Dyregrov, Barn, unga och trauma- Hur kan vi hjälpa?

Barbara Bonner, Föreläsning om arbete med Familjer, barn och föräldra där det förekommer 
sexuella övergrepp.

Barnafrids invigning i Linköping, David Finkelhor professor, Thirty years with sexual abuse – 
lessen learned and future challenges.

Studiecirkel
Barnahusteamet har under hösten påbörjat en studiecirkel genom att läsa boken: ”Krisstöd vid 
olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människors motståndskraft”, skriven av Sara 
Hedrenius & Sara Johansson.

Nätverk
Nationellt Barnahusnätverk har två möten per år, under våren var det på Rädda Barnen i 
Sundbyberg och i höstas anordnade Barnafrid ett möte i Linköping.
Skånskt Barnahusnätverk har haft två möten, under våren på Barnahus i Lund och under hösten 
på Barnkriscentrum i Malmö.
KIBB nätverksmöte anordnades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm under våren.
Skånskt KIBB nätverk samordnades med det Skånska nätverkets möten.
Nordiskt BUAS nätverksmöte i Köpenhamn i september.

Styrgrupp: Två sammankomster
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Arbetsgrupp: Två sammankomster

Krisarbete
Alla barn och deras familjer ska erbjudas samtal. Vi har ett familjefokus och tänker oss att 
föräldrar behöver samtal för att kunna vara trygga föräldrar för sina barn. Även syskon kan 
påverkas och erbjuds samtal.

Akuta barnkrissamtal
Till barn som har bevittnat våld och givits till 11 barn, 6 från Lund, 3 från Staffanstorp, vardera 1 
bar från Kävlinge och Hörby.

KIBB (kognitiv integrerande behandling vid  barnmisshandel)
Vi har haft 8 ärenden under 2016

Planeringsdagar
Tillsammans med enhetschef Staffan Persson, Carina och Fredrik, Anna Lena och Ingrid
Två dagar där vi lärde känna varandra bättre och planerade i praktiska saker i verksamheten 
framåt. Vi planerade för Barnahusdagen enligt samma modell somtidigare plus att nytt blir att 
Kriscentrum berättar om sina erbjudande och insatser.

Studiebesök
Som vanligt är det många som vill komma på studiebesök. Vi har haft flera internationella 
studiebesök under året. Det är flera utbildningar som önskar att deras studenter får komma på 
studiebesök. T ex har familjeterapiutbildningen gjort studiebesök, specialistsjuksköterskor och 
socialhögskola.

Många studenter önskar komma för att intervjua personal inom ramen för uppsatser mm.

Barnahus Västerås har gjort studiebesök för att höra mer om vårt krisarbete och akutsamtal med 
barn som bevittnat våld.

Metodutveckling 2017 och 2018
Nytt projekt. Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld.  
Regeringsuppdrag.
Barnahus sökte och blev uttaget som ett av tre projektområde i landet och har därmed fått 
ekonomiska medel till 0,5% tjänst under 2017 och 2018..

Syftet är att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld 
får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Det förutsätter bra information som når ut till 
barn och föräldrar. Det behöver finnas en fungerande vårdkedja. Barn med funktionsnedsättning 
behöver särskilt beaktas. Det är också viktigt att möjligheter till stöd och behandling finns när 
behovet uppstår. För många uppkommer symtom och behov senare i livet, t ex efter att 
rättsprocessen avslutats.

Det är Stiftelsen Allmänna Barnhuset som kommer att ansvara för utvecklingsprojektet och 
projektledare kommer att bistå projektområdena. Dessutom kommer kunskapscentret Barnafrid 
att ansvara för utvärderingen.
Detta kommer att vara ett spännande och viktigt utvecklingsprojekt det närmaste året.
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Burlövs kommun med i Barnahus 2017

Burlöv kommer genom ett  årigt separat avtal att bidra med 0,5% tjänst som socialsekreter på 
Barnahus.

Jubileum

I september firar Barnahus 10 år och då planeras att bland annat fira med föreläsningar. I 
samband med jubileet kommer också nätverket för Barnahus ha sitt möte i Lund.

Framtid och utveckling
 
Barnahus
Barn som far illa och de barn som det finns en oro för, samt de skyldigheter myndighetspersoner 
har,  ökar anmälningsbenägenheten. Utbildningsinsatser bl.a. kring anmälningsskyldigheten 
medför att ärendena ökar på Socialförvaltningarnas utredningsdelar. Även medialt har  
uppmärkasmheten påverkat. Ökningen har märkts från och med 2013 och framåt. De senaste tre 
åren har det varit mindre ökningar. 2016 var det 290 barn aktuella på Barnahus en minskning 
mot åren tidigare. 2015 var det 321 barn aktuella mot 316, år 2014. 
Det finns  också större behov och efterfrågan på våra insatser KIBB, Akuta krissamtal med barn, 
krissamtal till föräldrar och barn i samband med polisförhör, Familjegruppsamtal och 
Hemgångsbesök (enligt Huddingmodell).
Efterfrågan på våra tjänster sker också i större omfattning då domstolarna är mer benägna att 
döma till sociala insatser som KIBB istället för andra påföljder. Polisens omorganisation har med 
stor sannolikhet bidragit till att ärenden från Eslöv, Höör och Hörby har minskat då dessa 
kommiuner numera till polisområdet som har centralort Kristianstad. Där har inte funnits 
tillräckligt många barnutredare och förhör har fått skjutas upp.
Barnhus kommer att 2017-2018 att ingå i ett nationellt utvecklingsprojekt med inriktning på Stöd 
och behanling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld. 
Det sker på uppdrag från Regeringen och deras inriktning till skydd för barn mot 
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

//Staffan Persson
Den 15/1-2017
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Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos 

Ingen ny prognos har gjorts per den 31 mars 
Nämndverksamheten prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 0,4 mnkr. 
Sammanträdesarvodena är högre än budgeterat och dessutom har full kompensation inte 
getts för löneökningarna 2016.  
 
Äldreomsorgsverksamheten prognostiserar betydligt större underskott än i fjol. I bokslutet 
för 2016 var underskottet 6,3 mnkr och prognosen för 2017 visar i nuläget på ett 
underskott på 16 mnkr. Den främsta förklaringen till ökningen av underskottet är att de 
externa placeringarna inom särskilt boende som ökade under hela 2016 och fortfarande 
ligger på en hög nivå (29 placeringar i mars) nu ger helårseffekt. Kostnaden för perioden 
står i paritet med helårsprognosen.  
Dessutom dras hemtjänsten fortfarande med underskott på grund av utökningar av 
personal som gjordes under 2016 för att klara ökade behov nattetid och för att åtgärda 
larm på kvällstid. I och med att målet på 60 % medborgartid inte uppnås (beräknas till  

Verksamhet
Utfall   
ack mars

Period-
avvikelse

Budget 
2017

Prognos 
2017 feb

Avvikelse 
2017

Socialnämnd -0,6 0,0 -2,7 -3,1 -0,4
Alkoholtillstånd -0,1 0,0 -0,5 -0,5 0,0
Äldreomsorg -39,6 -3,0 -143,9 -159,9 -16,0
Insatser enligt LSS/SFB -12,0 0,4 -53,2 -56,9 -3,7
Insatser till personer med 
funktionsnedsättning

-6,6 -0,7 -23,4 -25,5 -2,1

Vård för vuxna med 
missbruksproblem

-1,1 0,3 -5,6 -5,4 0,1

Barn och ungdomsvård -4,9 -0,9 -15,8 -16,8 -1,0
Övriga insatser vuxna -0,2 0,1 -1,3 -1,4 -0,1
Ekonomiskt bistånd -4,0 0,1 -16,3 -16,3 0,0
Familjerätt och 
familjerådgivning

-0,6 0,0 -2,1 -2,2 -0,1

Flyktingmottagande 7,9 9,5 -5,9 -4,4 1,4
Arbetsmarknadsåtgärder -1,3 -0,1 -5,1 -5,1 0,0
Summa (Mnkr) -63,2 5,6 -275,9 -297,6 -21,7
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56 % i prognosen) bidrar det också till underskottet. 
 
Verksamheten insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr. Två 
externa placeringar till en kostnad av 3,0 mnkr finns det inte utrymme för i budget och 
dessutom har 5 av de övriga 6 placeringarna en högre årskostnad än budgeterat.  
 
Verksamheten insatser till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett 
underskott på 2,1 mnkr. Ett HSL-ärende som tillkom under 2016 beräknas kvarstå under 
hela 2017 också och kostnaden för detta beräknas bli 1,3 mnkr.  
Eftersom verksamheten äldreomsorg har underskott påverkar det även verksamheten 
insatser till personer med funktionsnedsättning eftersom en del av kostnaden 
schablonmässigt fördelas hit p.g.a. de medborgare som är under 65 år.  
 

Verksamheterna alkoholtillstånd, vård för vuxna med missbruksproblem, övriga insatser 
vuxna, ekonomiskt bistånd, familjerätt och familjerådgivning och arbetsmarknadsåtgärder 
prognostiserar i nuläget små eller inga avvikelser mot budget.  

Barn- och ungdomsvårdsverksamhetens prognos visar på ett underskott på 1,0 mnkr, 
detta eftersom HVB-placeringarna är fler än budget tillåter.  

Verksamheten flyktingmottagande som i fjol hade ett överskott på 9,8 mnkr prognostiserar 
fortfarande ett överskott, men i år endast på 1,4 mnkr. Regeringens beslut om nya lägre 
ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga från och med den 1 
juli 2017 gör att verksamheten måste ställas om efter de nya ekonomiska 
förutsättningarna. Långtgående planer finns att till 2018 när de nya ersättningsnivåerna 
ger helårseffekt ha en verksamhet anpassad till dessa. Under 2017 kommer verksamheten 
parallellt som omställning sker ha kvar avtal med extern aktör året ut som beräknas kosta 
15 mnkr. Detta gör att överskottet som byggs upp under årets första halvår när 
ersättningsnivåerna är oförändrade, kommer att täcka upp andra halvårets kostnader då 
ersättningsnivåerna har minskat.  

Totalt beräknas socialnämndens underskott uppgå till 21,7 mnkr vid årets slut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Dahl 
Socialchef 
 



Externa placeringar LSS

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 13 12 16 004 12 411

Feb 13 12 16 004 12 411

Mar 14 12 16 004 12 411

Apr 14 12 16 004 12 411

Maj 14 12 16 004 12 411

Jun 14 12 16 004 12 411

Jul 14 12 16 004 12 411

Aug 14 12 16 004 12 411

Sep 14 12 16 004 12 411

Okt 14 12 16 004 12 411

Nov 14 12 16 004 12 411

Dec 14 12 16 004 12 411
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Externa placeringar korttid ÄO

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 6,4 7 4 544 4 544

Feb 6,1 7 4 544 4 544

Mar 7,6 7 4 544 4 544

Apr 7 4 544 4 544

Maj 7 4 544 4 544

Jun 7 4 544 4 544

Jul 7 4 544 4 544

Aug 7 4 544 4 544

Sep 7 4 544 4 544

Okt 7 4 544 4 544

Nov 7 4 544 4 544

Dec 7 4 544 4 544
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Externa placeringar SÄBO

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 29 13 17 372 7 296

Feb 29 13 17 372 7 296

Mar 29 13 17 372 7 296

Apr 29 13 17 372 7 296

Maj 29 13 17 372 7 296

Jun 29 13 17 372 7 296

Jul 29 13 17 372 7 296

Aug 29 13 17 372 7 296

Sep 29 13 17 372 7 296

Okt 29 13 17 372 7 296

Nov 29 13 17 372 7 296
Dec 29 13 17 372 7 296
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Externa placeringar SoL 0-64 år

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)
Jan 10 11 7 975 7 835
Feb 10 11 7 975 7 835
Mar 10 11 7 975 7 835
Apr 10 11 7 975 7 835
Maj 10 11 7 975 7 835
Jun 10 11 7 975 7 835
Jul 10 11 7 975 7 835
Aug 10 11 7 975 7 835
Sep 10 11 7 975 7 835
Okt 10 11 7 975 7 835
Nov 10 11 7 975 7 835
Dec 10 11 7 975 7 835

Varav 2 placeringar återsöks kostnaden från Migrationsverket
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Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 6 1,8 4 380 2 380

Feb 6 1,8 4 380 2 380

Mar 7 1,8 4 380 2 380

Apr 2 1,8 4 380 2 380

Maj 2 1,8 4 380 2 380

Jun 2 1,8 4 380 2 380

Jul 2 1,8 4 380 2 380

Aug 2 1,8 4 380 2 380

Sep 2 1,8 4 380 2 380

Okt 2 1,8 4 380 2 380

Nov 2 1,8 4 380 2 380

Dec 2 1,8 4 380 2 380

Varav 1 placering återsöks kostnaden från Migrationsverket
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Familjehemsplacering 2017

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 30 35 4 526 5 569

Feb 29 35 4 526 5 569

Mar 29 35 4 526 5 569

Apr 29 35 4 526 5 569

Maj 29 35 4 526 5 569

Jun 29 35 4 526 5 569

Jul 28 35 4 526 5 569

Aug 28 35 4 526 5 569

Sep 28 35 4 526 5 569

Okt 28 35 4 526 5 569

Nov 28 35 4 526 5 569
Dec 28 35 4 526 5 569

Varav 2 placeringar återsöks kostnaden från Migrationsverket
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Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 4 3,2 2 781 3 026

Feb 5 3,2 2 781 3 026

Mar 6 3,2 2 781 3 026

Apr 5 3,2 2 781 3 026

Maj 4 3,2 2 781 3 026

Jun 3 3,2 2 781 3 026

Jul 3,2 2 781 3 026

Aug 3,2 2 781 3 026

Sep 3,2 2 781 3 026

Okt 3,2 2 781 3 026

Nov 3,2 2 781 3 026

Dec 3,2 2 781 3 026

Tillkommit ett LVM i april som inte är medräknad i prognosen här
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Kommun Invånarantal Inköp+poolförm Pris/inv Totalt fakturerat Pris/inv
Burlöv 17 646           2 435 798            138      3 281 607        186      
Eslöv 32 878           5 122 708            156      7 060 959        215      
Hörby 15 283           1 501 013            98        2 229 710        146      
Höör 16 192           1 521 041            94        2 287 094        141      
Kävlinge 30 532           3 244 626            106      4 651 667        152      
Lomma 23 887           2 535 736            106      3 423 361        143      
Lund 118 542        17 055 875          144      23 802 285      201      
Staffanstorp 20 771           3 046 973            147      3 928 846        189      
Svedala 23 600           2 598 424            110      3 380 540        143      
Vellinge 35 257           3 777 351            107      5 343 836        152      
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Tillsyn via kamera nattetid

Höörs kommun. Social sektor och främst äldreomsorgen deltar i medarbetardriven innovation där 
ett av innovationsprojekten har varit att testa - tillsyn via kamera, bifogar projektrapport Tillsyn via 
kamera Innovation 2016/17. Syftet med projektet var att ersätta fysiskt tillsynsbesök på natten med 
tillsyn via kamera. Biståndshandläggarna och Enhetschefen har fått i uppdrag att bemöta 
ovanstående syfte. 

Biståndshandläggarna och enhetschefen har omvärlds bevakat bland annat Malmö Stad, 
Helsingborg Stad, Skellefteå kommun, Vallentuna kommun, Göteborg Stad och Lunds kommun. 

I alla kommuner har man tillsyn via kamera som ett alternativ eller ett komplement till den 
traditionella tillsynen. Medborgaren själv har en valfrihet och självbestämmande över hur tillsynen 
ska utföras.

Enligt Socialstyrelsen etiska råd Dnr 3. 2-7142/2010 framkom det att kameratillsynen nattetid är helt 
frivillig övervakning och avsett för de som inte vill ha personlig tillsyn. Det kräver uttryckligt 
samtycke från den enskilde samt möjligheten att när som helst avbryta övervakningen eller tacka 
nej till natt tillsynen. Det poängteras att kameraövervakning inte får ersätta mänsklig närvaro och 
omvårdnad. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) påpekar man att biståndshandläggaren informerar 
om möjligheten till tillsyn via kamera men att det är helt frivilligt att ta emot erbjudandet. 

Enligt nuvarande riktlinjer 2013-10-02 om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade framgår följande ”Riktlinjerna för insatserna enligt Socialtjänstlagen utgör ett 
ramverk och ger en vägledning beträffande socialtjänstens begrepp skälig levnadsnivå. Den 
enskilde kan därför ansöka om insatser så väl om större som om mindre: det individuella behoven är 
alltid avgörande för vilka insatser som är aktuella. Tillsyn innebär vanligen att titta in hos den enskilde 
utifrån angivet behov. Behöver den enskilde få hjälp och stöd med toalettbesök ska detta utföras inom 
ramen för tillsynsbesöket. Begränsning ”beviljas” endast om den enskilde saknar förmåga att använda 
trygghetslarm eller om den enskilde av speciella skäl har behov av tillsynsbesök. 

Mot bakgrund av ovanstående och ur ett etiskt och rättsäkert perspektiv, bör tillsyn via kamera 
nattetid vara första handsalternativet men inte det enda alternativet.
Tillsyn enbart via kamera är inte rättsäkert för den enskilde då det inte går att överklaga. 
Nattillsyn omfattar inga andra insatser förutom tillsynet.
. 
Social nämnden föreslås besluta 
Att Socialnämnden beslutar att ändra i nuvarande riktlinjer 2013-10-02 om insatser enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade enligt följande; 

Nattillsyn beviljas i första hand utav tillsyn via kamera och vid speciella behov med 

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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fysisk tillsyn. Den tillsyn som avses gäller medborgare som har ett behov av trygghetsskapande 
åtgärder.

Begränsning är som tidigare d.v.s. tillsyn beviljas endast om den enskilde saknar förmåga att 
använda trygghetslarm eller om den enskilde av speciella skäl har behov av tillsynsbesök. 

Höör 2017-04-10

Adela Leskovci
Enhetschef myndighetsutövning
0413-28804
Adela.leskovci@hoor.se
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Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2020.

Belopp i tkr

Verksamhet
Bokslut 

2016
Budget 

2017
Prognos 

Feb 2017
Socialnämnd -2 791 -2 734 -3 095
Alkoholtillstånd -462 -505 -516
Äldreomsorg -144 816 -135 431 -150 195
Insatser enligt LSS/SFB -51 099 -53 927 -56 803
Insatser till personer med funktionsnedsättning -33 966 -32 315 -35 582
Vård för vuxna med missbruksproblem -6 670 -5 502 -5 342
Barn och ungdomsvård -16 121 -15 620 -16 614
Övriga insatser till vuxna -919 -1 213 -1 273
Ekonomiskt bistånd -16 316 -16 345 -16 340
Familjerätt och familjerådgivning -2 100 -2 141 -2 223
Flyktingmottagande 7 158 -5 055 -4 575
Arbetsmarknadsåtgärder -4 102 -5 118 -5 087
Summa -272 205 -275 904 -297 646

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhetsområde är till allra största delen lagstyrd och är en verksamhet som 
pågår dygnet runt och året om. Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för 
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF), den kommunala hälso- och 
sjukvården samt individ- och familjeomsorg (IFO). Kommunens uppdrag gällande barn, och då 
främst arbetet med ensamkommande barn, har ökat markant.

Under de senaste åren har lagstiftaren utökat socialnämndens arbetsområde samtidigt som 
tillsynsmyndigheten i allt högre utsträckning detaljstyr hur nämnden skall organisera, följa upp och 
dokumentera i sina verksamheter. Detta har fått till följd att det blivit allt mer komplext att bedriva 
arbetet i enlighet med nämndens strategier och lagstiftarens intentioner.

Behov av stöd och insatser som inte är relaterat till missbruk eller försörjningsstöd tenderar att öka 
och förväntas att socialtjänsten har förebyggande insatser/åtgärder samt kompetens. Det kan gälla 
stöd och insatser i

 Familjevåld
 Våldsbevakande extremism
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Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2017 för att bidra till 
kommunfullmäktiges mål

Så här följs målet upp Förklaringar

God livsmiljö och 
boende för alla

Genom att tillsammans 
med medborgaren 
samarbeta med dennes 
privata nätverk för att 
öka känslan av 
sammanhang.

Genom att 
omvärldsbevaka och 
delta i boende- och 
samhällsplanering skapa 
god livsmiljö och boende 
för alla.

Mäts via Socialstyrelsens 
brukarundersökningar/sektorns 
värdegrundsundersökningar 

Mäta deltagande i 
medborgardialog och kommunens 
översiktliga planeringsarbete.

Andel personer med säbobeslut som 
bor i Höörs kommun.

Tillgängliga och 
professionella 

Hemsidan ska vara 
uppdaterad.

Sektorn ska vara ISO-
certifierad.

Inget uppdateringsdatum ska vara 
äldre än 6 månader.

Vi ska vara godkända på den årliga 
revisionen.

Innovativa och 
ansvarsfulla

Ge en känsla av 
sammanhang där 
medarbetarna får 
förutsättningar att ta 
eget ansvar.

Medarbetardriven 
innovation + EU-
projektet

Medarbetarsamtal, interna 
synpunkter, 
verksamhetsuppföljningar, 
medarbetarenkäten.

Genomförda delprojekt.

Långsiktig 
hållbar ekonomi

Avvikelse mot budget 
ska vara > eller = 0.

Samarbete med andra 
myndigheter, kommuner 
och det civila samhället 
för en god ekonomisk 
hushållning.

Avvikelse mot budget.

Antal samarbetspartners, antal 
familjerådslag.
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Kostnaderna för externa 
placeringar ska minska.

Kostnaden för externa placeringar.

Verksamhetsförändringar

God livsmiljö och boende för alla

Boende och bostäder
Boendefrågorna är idag än en mer tydlig att det råder brist på bostäder och boendealternativ för 
flera målgrupper inom Socialnämndens ansvarsområde.  Anledningarna är flera men dels för att 
Höör växer, fler invånare, demografin men framförallt att sjukvård och omvårdnaden kan ske 
alltmer i bostaden och att dagsjukvården har utvecklats. Mest kritiskt är antalet särskilt 
boendeplatser, korttidsplatser samt bostäder till personer som uppsöker socialtjänsten p.g.a. 
hemlöshet. 

 Köp av plats i Särskilt boende i äldreomsorgen och korttidsplatser. Varje placering kostar 
cirka 850 tkr inom äldreomsorg. Beräknat behov 2018 är 37 placeringar (utifrån behovet 
februari 2017, 29 placeringar och 8 pågående utredning) till en kostnad av 31 450 tkr. 
Budget är 8 954 tkr i år. 22 496 tkr

 Köp av plats inom OF och beroende på inriktning inom omsorg för personer med 
funktionsnedsättning. 1 825 tkr. Budgetramen har inte utökats trots en ny placering i slutet 
av 2015 och en ny placering i början av 2017 och räknar man med en ny placering per år 
kommer det att behövas budget för tre placeringar fler än idag. Varje placering kostar ca 
1 000 tkr. 3 000 tkr

 Tillgång till bostäder för att motverka hemlöshet och annan utslagning så kallat 
jourlägenheter. 

 Långsiktigt boende för barn med permanent uppehålls tillstånd. Så snart ett barn får 
permanent uppehållstillstånd krävs ett mer långsiktigt boende, som möjliggör ett 
intensivt integrationsarbete med fokus på att stärka självständighet. För detta behöver 
varje ungdom ha möjlighet att sköta sitt eget hushåll och därmed ha eget badrum och 
trinett. Detta arbete är långsiktigt och kräver ett nära arbete med andra myndigheter, 
civilsamhälle gällande arbete och möjlighet till egen försörjning annars påverkas 
kostnaderna för försörjningsstödet och andra dyrbara placeringar Socialnämnden. 

Hjälp och stöd i hemmet
Socialnämndens inriktning är att sektorn ska ha ett salutogent förhållningssätt, arbeta 
funktionsstödjande utifrån vår värdegrund att människor har rätt att ta ansvar för sin livssituation.
 
Nattpersonalen 
Nattpersonalen har behov av förstärkning trots nyttjande av kamera för tillsyn dock kan inte 
kamera ersätta behovet av vändning, toalettbesök, medicingivning utan behov av ytterligare en 
person per natt d v s en förstärkning med 3 tjänster gånger 67.44 % per natt.1 290 tkr. 

Åtgärda larm
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Den ökade volymen i hemtjänsten påverkar även frekvensen av larm och åtgärder mellan kl. 16.00 - 
21.30. Ökningen motsvarar en kostnadsökning med 870 tkr.

Stöd i hemmet (inte hemtjänstinsats)
Behov av övervakning i hemmet varje natt i enlighet med Hälso- och sjukvård.
3 tjänster motsvarande 1 290 tkr.

Tekniska hjälpmedel
Behovet och möjligheten att leva ett självständigt liv ökar med hjälp av kognitiva hjälpmedel och att 
upprätthålla funktioner med andra tekniska hjälpmedel. Kostnaden för detta uppgick i fjol till 2 400 
tkr medan det endast finns budget för 1 800 tkr i år. 600 tkr

Socialpsykiatrin
Personer med stora och varaktiga behov av insatser pga psykisk ohälsa och ökat antal personer med 
neuropsykiatriska diagnoser behöver boendestödet utvecklas med bl. a kompetens i from av 
psykiatrisjuksköterska kompetens från halvtid till heltid. 300 tkr.

Integration, etablering och försörjningsstöd
Migrationsverket har aviserat att ersättningsnivåerna för ensamkommande barn ska sänkas (från 
1900 kr/dygn till 1350 (HVB) respektive 750 kr/dygn (Stödboende tom 20 år) from 2017-07-01 som 
kommer att kräva organisationsförändringar och behov att skapa boende/stödboende. I takt med 
att barnen blir vuxna krävs bostäder som möjliggör en integration, delaktighet i samhället med 
möjlighet till egen försörjning. Detta för att minimera behovet av försörjningsstöd. 
I slutet av 2018 har vi ett 50-tal medborgare som går ur etableringen och lika många 2019. Sektorn 
kan konstatera att det föreligger en stor trolighet att försörjningsstödet då kommer att öka 
markant. Om Socialnämnden inte tilldelas 2 000 tkr (Fördelning av mer resurser i välfärden, 
regeringens budgetpropp) har nämnden behov av ytterligare 2 000 tkr.

Placering för behandling av barn, unga.
Trots att socialtjänsten arbetar med stöd och insatser i hemmiljön tillsammans med familjen, skolan 
andra myndighet måste Socialnämnden ibland placera barn och unga utanför sitt hem för utredning 
eller långvariga placeringar. Placeringarna är svåra att förutse men då platserna är dyra påverkar det 
alltid budgetutfallet och resursfördelningen måste anpassas till att Höör växer i invånarantal 
framförallt tonåringar. 2500 tkr

Vuxna missbrukare.
Socialtjänsten utvecklar arbetet i den egna öppenvården. Dock finns det behov av tvångsvård enligt 
LVM i vissa situationer som dessutom är svåra att förutse.  Socialnämnden konstaterar att behovet 
av placering enligt LVM för unga vuxna tenderar att öka. 1 500 tkr.

Tillgängliga och professionella

Enhetschefer inom äldreomsorg och OF
Idag har respektive enhetschef inom hemtjänsten minst 60 medarbetare och det är orimligt och en 
förstärkning behövs i takt med att erfarna enhetschefer går i pension.
Inom OF breddas såväl kommunens ansvar för personer inom LSS och socialpsykiatrin som antalet 
medarbetare som påverkar arbetsmiljön och möjligheterna till rekrytering av enhetschefer. 1 500 
tkr 



BUDGETSKRIVELSE  BLANKETT 3

Datum Diarienummer Sida

2017-03-06 5 (7)

SOCIALNÄMNDEN

Samverkan 
Sedan flera år tillbaka har social sektor med framgång deltagit i FINSAM startade projekt som 
övergått till permanent verksamhet, t ex vägen in. Ytterligare gemensamma projekt som är på gång 
är en Maria ungdomsmottagning i Lund.

Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
Det nya avtalet ska succesivt arbetas in och vår bedömning är att äska medel i enlighet med tidigare 
uträkning. 800 tkr

Innovativa och ansvarsfulla

Omsättningen av personal är numera betydligt högre och antalet år man som medarbetare är 
kommunen trogen minskar.
För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kunna erbjuda karriärvägar, 
fortbildningsmöjligheter, bra lön, men framförallt att kunna synliggöra våra medarbetare genom 
känslan av sammanhang och att arbetsmängd, ansvar och befogenheter är rimliga. 

Kompetensutveckling och utbildning
Alltfler arbetsgrupper påvisar ett behov av handledning och ständigt återkommande 
utbildningsinsatser i (Dokumentation, Brand, basal hygien och smittskydd, delegeringar, ergonomi 
och lyftutbildningar, värdegrunds och funktionsstödjande arbetssätt, omvärldsbevakning och i ny 
lagstiftning och förändrad praxis mm) 500 tkr

Långsiktig hållbar ekonomi

P.g.a. bostadsbrist för målgrupper inom Socialnämnden saknas förutsättningar att bedriva t ex 
kvalificerad öppenvård i egen regi medför dyrare vård då den får köpas av externa utförare.

Arbeta med ansökningar och därmed delta i utlysningar inom EU m.m. men även riktade medel etc. 
motsvarande en halvtidstjänst 400 tkr.

Bemanning och rekrytering
Inrätta pool inom sjuksköterskor och andra verksamheter med svårrekryterade medarbetare och 
därmed inte anlita bemanningsföretag.
Utöka antalet bemanningsmodeller för att kunna minimera rekrytering och introduktion vid 
korttidsfrånvaro och därmed dämpa behovet av timanställda framförallt inom äldreomsorgen och 
inom OF (omsorgen om funktionsnedsatta) och för att höja kontinuiteten och därmed kvaliteten.
Utvärdera pågående test av välfärdsteknik samt olika bemanningsmodeller som pågår under 2017.

Övriga verksamhetsförändringar

Öppenvårdsinsatser inom socialtjänsten inom missbruk och beroende kommer att utvecklas.
Försäkringskassans omprövningar av beslut påverkar kommunens insatser till personer inom OF.
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Betalningsansvarslagen ersätts med en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Kan innebära annan schemaläggning, mer arbetstid på obekväm arbetstid samt 
att arbetsledare behövs dygnet runt.

Barnkonventionen blir svensk lag – vilka konsekvenser får det för Höörs kommun.

Utifrån Kommunfullmäktiges fattade beslut
HBTQ-planen, eventuella ombyggnads och utbildningsinsatser behöver resurser tillföras. 
Organisera och anpassa verksamheten utifrån nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Tillsammans med flera nämnder arbeta revidera plan för barn och unga, implementeras, utvärderas 
och följas upp.

Sammanställning av äskad budget

Budgetäskande 2018
Socialnämnden

tkr Belopp Kommunfullmäktiges mål

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse

1 Placeringar barn och unga 2 500 God livsmiljö och boende för alla
1 Vård av vuxna missbrukare 1 500 God livsmiljö och boende för alla
1 Stöd i hemmet insats HSL 1 290 God livsmiljö och boende för alla
1 Tekniska och kognitiva hjälpmedel 600 God livsmiljö och boende för alla
1 OF externa placeringar 3 000 God livsmiljö och boende för alla
1 ÄO externa placeringar SÄBO 22 496 God livsmiljö och boende för alla
1 Enhetschef ÄO 750 Tillgängliga och professionella
1 Förstärkning nattbemanning hemtjänst 1 290 God livsmiljö och boende för alla

Ekonomiskt bistånd * 2 000 God livsmiljö och boende för alla
2 Nytt hälso- och sjukvårdsavtal 800 Tillgängliga och professionella
2 Psykiatrisjuksköterska 50% tjänst 300 God livsmiljö och boende för alla
2 Enhetschef ÄO 750 Tillgängliga och professionella
2 Förstärkning larmgruppen hemtjänst 870 God livsmiljö och boende för alla
2 Utredare 400 Långsiktig hållbar ekonomi
2 Kompetensutveckling inom yrkesgrupperna 500 Innovativa och ansvarsfulla

Summa övriga förändringar 39 046

* Om Socialnämnden inte tilldelas av välfärdsmiljarderna 2018
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Besparingsåtgärder

Prioritet Besparingar enligt budgetskrivelse Belopp Kommunfullmäktiges mål
Tak hemtjänst God livsmiljö och boende för alla
Icke lagstadgade verksamheter God livsmiljö och boende för alla

Summa besparing

Anders Magnhagen Monica Dahl
Socialnämndens ordförande Socialchef
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Externa särskilda boende

Förslag till beslut
Att besluta om block-förhyrning under 3 år med möjlighet att förlängas.

Ärendebeskrivning
Idag finns 78 särskilda boenderum i kommunens egen regi. Fyra av dessa är anpassade 
till parboende, vilket ger en kapacitet för maximalt 82 medborgare. Ytterligare 14 rum är 
anpassade till korttidsplaceringar. Fyra av dessa är anpassade till medborgare med 
demensdiagnos. Det finns förslag på att konvertera fyra särskilda boende lägenheter för 
dementa till korttidsboende.

Kommunen är redan idag i stort behov av fler särskilda boenden och enligt demografin, 
som pekar på fler äldre, kommer behovet att öka ytterligare från år 2020 och framåt. En 
kraftigare ökning 2025 är beräknad. Det förs idag diskussioner om att bygga nya särskilda 
boenden i kommunen. I normalfallet tar det cirka 3 år att färdigställa en nytt boende. 
Processen har redan påbörjats och enligt pågående diskussioner kan ett boende vara 
klart tidigast vid årsskiftet 2019/2020.

Vi har ett större behov av platser än vad de särskilda boendena i kommunens egen regi 
kan erbjuda, därför köper vi externa platser, enligt upphandlingsavtal. I dagsläget är det 
29 platser. Dessutom köper vi f.n. 11 korttidsplatser. Av korttidsplatserna väntar idag fyra 
på att verkställas till särskilt boende.

Vi har idag att verkställa 12 särskilt boende beslut inom två månader samt ytterligare 17 
platser som är under utredning. Några av dessa kommer vi själva att kunna verkställa i 
egen regi.

Behovet av korttidsplatser varierar kraftigt, men håller sig konstant kring 15-20 stycken.

Förslag till beslutsmotivering
I väntan på färdigställandet av särskilda boende i kommunen, block-förhyr vi 10 platser. 
Vi disponerar dessa platser fritt att använda till medborgare med demensdiagnos såväl 
korttidsboende som särskilt boende. Detta skulle innebära att vi är garanterade ett fast 
antal platser på ett externt boende och undviker att sprida ut platserna till olika externa 
boende.

Förslaget innebär ett lägre dygnspris än nuvarande plats-förhyrande och kan därmed 
minska kostnaderna för externa platser under tidsperioden fram till färdigställandet av 
kommunens särskilda boende i egen regi.

Block-förhyrda platser måste upphandlas under 3 år med möjlighet att förlängas.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Apotektsgatan 1 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Sida

2017-03-30 2 (2)

SOCIAL SEKTOR
Externa leverantörer

Gert Möller
Enhetschef, Särskilt boende 
0413-285 60
gert.moller@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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Intern revision av Höörs HVB för yngre 
ensamkommande barn, Klubban

Intern revision av Klubban genomfördes 2017-03-23 av socialt ansvarig socionom, SAS, Ewa Näslund 
och kvalitetscontroller Anders Svensson. Från verksamheten deltog enhetschef Filip Persson, 
gruppledare Cristian Valejos och en personal.

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 9001:2008. 

Stödprocesser

Huvudprocesser

Ledningsprocesser

Kvalitetssystem för Social sektor

Mål, Värdegrund,
Strategier

Organisation och
ledning Dokumentstyrning Nödläge, oplanerade

situationer

Förebyggande GenomförandeÄrendehantering Ständiga
förbättringar

Personal Materiella
resurser IT Ekonomi och

inköpArbetsmiljö

Administrativ process

Redovisande dokumentation

Dokumentförteckning

Att förstå organisationen och dess förutsättningar; kontrollera att medarbetarna förstår 
helheten i kvalitetsledningssystemet.
Vilken information har medarbetarna 
fått om kvalitetsledningssystemet, 
uppbyggnad och syfte?

Information om det webbaserade 
kvalitetsledningssystemet finns inte med i 
introduktionsrutinerna varför personalens kunskap är 
bristfällig. Däremot arbetar man regelbundet med 
kvalitetsfrågor och rutiner finns i pärmar.

Finns nödvändiga processer och rutiner i 
kvalitetsledningssystemet? Om inte, 
vilka saknas?

Eftersom det webbaserade kvalitetsledningssystemet inte 
används finns nödvändiga rutiner inte där, utan i pärmar.

Fungerar samverkan mellan 
processerna? Om inte, förslag på 
förbättringar.

Samarbetet med handläggarna fungerar numera bra. Det 
har tidigare funnits oklarheter om rollfördelning och 
ansvar, men detta har klarats ut.

Ledarskap och åtagande

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Hur fungerar ledarskap, stöd och 
handledning?

Ledarskapet fungerar i stort bra och det finns en klar 
uppdelning mellan de olika chefsleden. Personalen på 
Klubban skulle dock vilja se cheferna i verksamheten lite 
oftare. Personalen får extern handledning.

Vilken kunskap har medarbetarna 
om lagstiftning, riktlinjer, mål och 
kvalitetspolicy?

Kunskap om mål och kvalitetspolicy saknas hos personalen. 
Även om det finns en tydlig bild av verksamhetens syfte 
saknas kopplingen till socialnämndens mål.
De stora dragen i lagstiftningen är bekanta.

Hur arbetar verksamheten med 
inkomna brukarundersökningar, 
synpunkter och avvikelser?

Inkomna synpunkter och avvikelser hanteras i den egna 
verksamheten, men få av dem går vidare till social sektors 
synpunktshanteringssystem.

Planering
Har medarbetarna kunskap om 
målen?

Kunskap om målen saknas.

Har medarbetarna deltagit och 
varit aktiva i upprättandet av 
handlingsplaner samt uppföljning 
av dessa?

Handlingsplaner har inte förankrats, eller tagits fram i 
samarbete med all personal. 

Stöd
Hur fungerar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? APT och 
medarbetarsamtal?

Verksamheten har arbetat mycket med arbetsmiljön och 
särskilt med hantering av våld och hot.  APT hålls, liksom 
medarbetarsamtal. 

Kontroll av dokumentation i 
procapita.

Kontroll har skett av fem medborgare i procapita. Två av dessa 
har aktuella genomförandeplaner, medan tre medborgare 
saknar.  I samtalet framgår att dessa tre genomförandeplaner 
nyligen gjorts, men inte ännu skrivits in i procapita. 
Regelbundna journalanteckningar finns för alla fem 
medborgare.

Vilken kompetens har 
medarbetarna och anser man sig 
ha tillräcklig kompetens för 
arbetet?

De, som arbetar på Klubban, har tidigare erfarenhet av arbete 
med barn och ungdom. De har blandad utbildningsbakgrund. 
Personalen anser sig ha tillräcklig kompetens för uppdraget.

Verksamhet
Följer ärendehanteringsprocessen 
och genomförandeprocessen 
lagstiftning, mål och riktlinjer? 

Ja, lagstiftning, mål och riktlinjer följs i 
genomförandeprocessen.

Hur tas synpunkter emot och 
behandlas. 

Under året har fyra (4) externa synpunkter inkommit, att 
jämföra med 2015 då inga externa synpunkter inkom. 
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Synpunkterna tas emot av enhetschefen, som besvarar dem.
Hantering av synpunkter och 
avvikelser för att förebygga 
mänskliga misstag.

Under året har två (2) interna synpunkter inkommit. 
Ingen Lex Sarah-anmälan har gjorts under 2016.

Finns rutiner och riktlinjer i den 
omfattning som krävs för 
verksamheten och fungerar de?

Ja, det finns rutiner och riktlinjer i tillräcklig omfattning och de 
fungerar. Däremot saknas koppling mellan existerande rutiner 
samt riktlinjer och det webbaserade kvalitetsledningssystemet.

Utvärdering av prestanda
Kontroll av riskbedömningar och 
handlingsplaner.

Kontroll av riskbedömningar och handlingsplaner har gjorts.

Måluppfyllelse i styrkort. Klubban startades sommaren 2016 och har inte haft något 
styrkort förrän nu.

Resultat från nationella 
kvalitetsuppföljningar och 
nationella kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsuppföljningar och kvalitetsregister saknas. 

Hantering av externa synpunkter, 
utredning, svar och eventuella 
förbättringsåtgärder.

En (1) extern synpunkt har inkommit under året och den har 
hanterats och besvarats. En dialog har förts med intressenter 
för att hantera oro och frågor som uppkommit.

Bedömning
Höörs HVB för yngre ensamkommande barn, Klubban, öppnade sommaren 2016. 

Verksamheten har arbetat mycket med kvalitetsfrågor och tagit fram rutiner samt riktlinjer. 
Dock saknas en koppling mellan det webbaserade ledningssystemet för kvalitet och det 
framarbetade materialet. Klara mål för det dagliga arbetet på Klubban finns, men 
kopplingen till socialnämndens mål för hela sektorn saknas i personalgruppen.

Förbättringsområden
 Personalens kunskap om ledningssystemet för kvalitet behöver öka.
 Processen i ledningssystemet behöver utvecklas och implementeras. Relevanta 

riktlinjer och rutiner bör kopplas till processen.
 I målarbetet behöver personalen involveras. 

Höör den 23 mars 2017

Ewa Näslund Anders Svensson
Socialt ansvarig socionom Kvalitetscontroller
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Granskning av placeringar av barn och unga i 
Höörs kommun
Yttrande

Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning. 

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden.  

Socialnämnden rekommenderas

 att tydliggöra med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem. 

Av riktlinjer för familjehemsvård framgår följande: ” Introduktions- och fortbildning ska 
erbjudas familjehemmen och om möjligt bör familjehemmet erbjudas introduktionsutbildning 
innan placering genomförs. Socialnämnden har skyldighet att aktivt stimulera familjehemmen 
att delta och ersätta de kostnader som kan uppstå. Familjehemsekreteraren svarar för 
planering och genomförande av familjehemsutbildning. Socialnämndens krav på 
familjehemmets deltagande i förekommande utbildning regleras lämpligen i avtalet.”
Befintliga riktlinjer kommer att revideras så att det tydligt framgår med vilken frekvens och 
vad som erbjuds familjehemmen, nätverkshem såväl som familjehem utan tidigare 
anknytning till barnet. Att aktuellt familjehems behov har betydelse för omfattning och val av 
utbildning ska också klart framgå av riktlinjerna.  

 att utveckla rutiner för hur godkännande av externa utförare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som ställs.

Socialnämnden instämmer i att det finns ett behov av en gemensam upphandlingsprocess i 
kvalitetsledningssystemet, i vilken det tydligt framgår vilka kvalitetskrav som ställs inom 
respektive verksamhetsområde. En sådan process kommer att utformas.

 att tillse att avtal som tecknats med externa utförare åtföljs av upphandling.

Av upphandlingsprocessen ska klart framgå gällande regler för upphandling. Det är dock 
viktigt att poängtera att när avtal med Höörs hotell och konferens skrevs saknades inte 
kunskap om reglerna för upphandling. Att frångå dessa regler var ett medvetet val, föranlett 
av den extraordinära situation som förelåg under hösten 2015 och inget som skulle skett 
under normala omständigheter.

 att utifrån genomförd uppföljning under året säkerställa att externa 
leverantörer lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att 
åtgärder vidtas för att stärka arbetet. 
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Även rutiner för uppföljning av ingångna avtal ska framgå av upphandlingsprocessen och 
läggas in i densamma. I dagsläget görs både en intern revision, det vill säga en uppföljning i 
enlighet med kraven i ISO 9001, på samma sätt som av egna verksamheter och en 
avtalsuppföljning. 

 att tillse att en tillsyn av kommunens hem för vård eller boende för yngre barn 
genomförs.

En intern revision av kommunens HVB kommer att ske under våren 2017. Regelbundna 
interna revisioner kommer även fortsättningsvis att göras på samma sätt som av sektorns 
övriga verksamheter.

 att säkerställa att vården för barn och unga som är placerade av 
socialnämnden övervägs minst en gång var sjätte månad.

Erforderliga rutiner och riktlinjer finns när det gäller överväganden och dessa följs under 
normala omständigheter. Emellertid kräver extraordinära situationer, som den som rådde 
under hösten 2015 och haft påverkan på arbetet under hela 2016, en mycket hård och tydlig 
prioritering av arbetsuppgifter. Det är ett medvetet val att frångå rutiner och riktlinjer, förvisso 
även lagkrav, för att i stort klara arbetsbördan. Socialnämndens bedömning är att kunskapen 
om situationen för de placerade barnen trots detta varit och är god.  

 att utveckla nuvarande utvärdering av familjehems- och institutionsvården 
med en sammanfattande bedömning som inkluderar förslag på 
förbättringsåtgärder för att stärka kvaliteten.

Rekommendationen ligger i linje med de krav som ställs på ledningssystemet för kvalitet i 
samband med att den externa revision från 2017 kommer att ske i enlighet med 
systemkraven i ISO 9001:2015 istället för 2008. En av skillnaderna är att större fokus läggs 
på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder. Ett arbete pågår i sektorn med att anpassa 
kvalitetsledningssystemet efter dessa krav. 

 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inte fått några rekommendationer i granskningsrapporten. Dock 
noterar kommunstyrelsen att socialnämnden föreslås lägga in avtal med externa 
vårdgivare i diariesystemet w3d3 som kommunstyrelsen har övergripande ansvar för. 
Kommunstyrelsen kommer därför ge kommunledningskansliet i uppdrag att följa upp så 
att registratorerna har rätt stöd för att kunna genomgöra registreringen. Vidare 
uppmärksammas att de gode männen har en roll och ett ansvar när det gäller 
ensamkommande barns missförstånd kring rättigheter och skyldigheter vilket varit en del 
av orsaken till inkomna klagomål på ett HVB i juli 2016. Kommunstyrelsen har därför följt 
upp överförmyndarens arbete och kan konstatera att överförmyndaren har löpande 
kontakt och ger stöd till de gode männen i dessa frågor. 
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Gunilla D Skog
Kanslichef
0413 – 281 63
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Granskning av placeringar av barn och unga 
 
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för barn 

och ungdomar i familjehem och HVB är ändamålsenliga och om det finns en ändamålsenlig 

kvalitetsuppföljning både i egen regi och i extern regi. 

Vi delar granskarens bedömning av att socialnämnden utifrån gällande riktlinjer och rutiner 

har utvecklat ändamålsenliga strukturer och system för utredning och uppföljning av 

placerade barn i syfte att erbjuda barn och ungdomar i familjehem och HVB ändamålsenliga 

insatser.  

Vi delar även granskarens bedömning av att den övergripande analysen och sammanfattande 

bedömningen kring vilka åtgärder som ska vidtas för att stärka verksamheternas kvalitet och 

säkerhet avseende såväl familjehemsvården som institutionsvården kan stärkas. Nämnden 

bör även säkerställa att kommunens samtliga boenden omfattas av tillsynen. 

Utifrån det entreprenadavtal som tecknats mellan Höörs kommun och en extern utförare av 

HVB-hem bör Socialnämnden tillse att årlig avtalsuppföljning görs och att framtagen 

åtgärdsplan efterlevs, speciellt med anledning av de klagomål som inkommit under året.  

Nuvarande riktlinjer för familjehems- och institutionsvård bör utvecklas för att även omfatta 

hur godkännande av externa utförare ska ske och vilka kvalitetskrav som ställs, exempelvis 

genom att tydliggöra med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 

familjehem.  

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 mars 2017, få 

kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande. 
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1. Sammanfattning 

KPMG har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Hoors kommun bedomt om 
insatserna for barn och ungdomar i familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det 
finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen och extern regi. 

Var sammanfattande bedomning utifran granskningens syfte och revisionsfragor ar att 
socialnamnden utifran gallande riktlinjer och rutiner har utvecklat andamalsenliga 
strukturer och system for utredning och uppfoljning av placerade barn i syfte att erbjuda 
barn och ungdomar i familjehem och HVB andamalsenliga insatser. Vi ser det som positivt 
att rutiner for intern revision och en tillsynsplan har tagits tram som synliggor inom vilka 
omraden och med vilken frekvens en uppfoljning ska goras av Social sektors 
verksamheter. Dock bedomer vi att den overgripande analysen och sammanfattande 
bedomningen kring vilka atgarder som ska vidtas for att starka verksamheternas kvalitet 
och sakerhet avseende saval familjehemsvarden som institutionsvarden kan starkas. 
Namnden bor aven sakerstalla att kommunens samtliga boenden omfattas av tillsynen. 

Utifran det entreprenadavtal som tecknats mellan Hoors kommun och en extern utforare 
av HVB-hem, bedomer vi det som sarskilt viktigt att namnden tillser att arlig 
avtalsuppfoljning gors och att framtagen atgardsplan efterlevs, speciellt med anledning av 
de klagomal som inkommit under aret. Vi ser det aven som en brist att tecknat 
entreprenadavtal inte atfoljts av en upphandling. Nuvarande riktlinjer for familjehems- och 
institutionsvard bor utvecklas for att aven omfatta hur godkannande av externa utforare 
ska ske och vilka kvalitetskrav som stalls. 

Vad galler den utbildning som erbjuds familjehemmen bor namnden, likt rekommendation 
fran foregaende granskning, i riktlinjer och de avtal som skrivs med familjehemmen 
klargora utbildningens omfattning och form. 

Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att: 

• Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem . 

• Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som stalls. 

• Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling. 

• Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer 
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att 
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet, 
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per ar samt 
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och ma!. 

• Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors. 

• Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden 
overvags minst en gang var sjatte manad. 
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• Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en 
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for 
att starka kvaliteten . 

2. lnledning 

2.1 Bakgrund 

Antalet placerade barn och unga i landets kommuner 6kar. Manga placeras i familjehem. 
Placeringar gors aven pa hem for vard eller boende (HVB). Kommunerna ansvarar for att 
kvaliten i verksamheten ar god. Kostnaden for varje placering ar hog. Det forekommer 
aven i medial rapportering om skiftande kvalitet avseende insatser for barn och ungdomar 
i hem for vard eller boende (HVB) och familjehem. Familjehem och HVB, kan bedrivas i 
enskild eller offentlig regi. For enskild verksamhet kravs tillstand fran Socialstyrelsen. 
Verksamheten bedrivs yrkesmassigt. 

Statens institutionsstyrelse (SiS) ar en statlig myndighet som driver sarskilda 
ungdomshem, s.k. SiS-institutioner, for vard av unga som behaver sta under sarskilt 
noggrann tillsyn, ofta pa grund av utagerande beteende, kriminalitet och missbruk. 
Ungdomar placeras oftast enligt LVU (Lag 1990:52 med sarskilda bestammelser om vard 
av unga) . Nar ett barn behaver placeras i ett annat hem an det egna ska en vardplan 
upprattas som redovisar de overgripande malen for en placering. Vardplanen ar ett 
planerings- och uppfoljningsinstrument att konsultera och revidera under vardtiden . 
Socialtjansten bor, tillsammans med berorda, nagra veckor efter placeringens paborjande 
uppratta en genomforandeplan som beskriver hur en beslutad insats konkret ska 
genomforas. Vardplanen, liksom genomforandeplanen, ligger till grund for de halvarsvisa 
uppfoljningar av varden som ska goras enligt 6 kap. 8 § Sol och 13 § LVU. 

Denna granskning inriktas pa om insatserna for barn och ungdomar i HVB och familjehem 
ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen regi 
och i extern regi. Granskningen beror socialnamnden. 

2.2 Syfte och revisionsfragor 

Syftet med granskningen ar att bedoma om insatserna for barn och ungdomar i 
familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig 
kvalitetsuppfoljning bade i egen regi och i extern regi. 

Foljande revisionsfragor ska besvaras: 

• Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar? 

• I vilken utstrackning har upphandling av familjehem och HVB skett? 

• Vilka rutiner finns for att sakerstalla tillgangen av familjehem? 
3 
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• Finns processer, rutiner och direktiv for hur godkannande och uppfoljning ska ske 
av externa privata utforare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem 
och HVB? 

• Finns tydliga krav pa kvalitet och mal avseende insatser for barn och ungdomar 
placerade i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer eller 
motsvarande mellan Hoc)rs kommun och externa privata utforare - som 
lagstiftning, riktlinjer och policys kraver avseende insatser for barn och 
ungdomar? 

• Vad ger kommunen for information till externa privata utforare kring kraven pa 
kvalitet i verksamheten och kommunens uppfoljning av denna? 

• Finns det tillsynsplaner eller motsvarande som bygger pa kraven i 
verksamhetens godkannande? 

• Genomfors det en systematisk uppfoljning och kontroll utifran dessa 
tillsynsplaner (eller motsvarande) av att externa privata utforare motsvarar stallda 
krav? 

• Hur sker aterrapportering till socialnamnden? Vil ken information tar namnden for 
att kunna godkanna externa placeringar? 

2.3 Avgransning 

Granskningen avgransas till verksamhetsomradet Barn och familj och omfattar 
malgruppen barn och unga som innehar en placering av socialnamnden i familjehem eller 
HVB. I granskningen ingar inte att vardera beslut och insatser i enskilda arenden. 
Granskningen avser ar 2016. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen och socialnamnden. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomforts med hjalp av intervjuer och dokumentstudier. Dokument 
sasom maldokument, budget, verksamhetsplaner, verksamhetsberattelser, intern 
kontrollplaner, tillsynsplaner, arendestatistik och namndens ledningssystem for 
systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och riktlinjer har granskats. Dartill har avtal 
som tecknats mellan Hoors kommun och externa utforare granskats. Aven 
dokumentation over de tillsyner/uppfoljningar som gjorts av de familjehem och HVB-hem 
som nyttjats av kommunen har varit foremal for granskning. 

lntervjuer har genomforts med kommunchef, socialchef och ledande tjansteman inom 
socialnamnden. Vidare har socialnamndens presidium intervjuats. Samtliga intervjuade 
har beretts tillfalle att faktagranska rapporten . 
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2.6 Revisionskriterier 

I denna granskning utgors de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

• Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453) 
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• Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52) 
• Socialnamndens styrdokument och policys 

bilaga 1 finns en mer uttorlig redogorelse over ovanstaende lagstiftning samt de 
kommunala mal som kommunfullmaktige har beslutat om inklusive roll- och 
ansvarsomraden enligt socialnamndens reglementen. I kapitlet nedan beskrivs de 
dokumenterade rutiner och riktlinjer som socialnamnden faststallt avseende placering av 
barn och unga. 

3. Organisation och styrning 

3.1 Organisation 

Socialnamnden genom Social sektor (lndivid- och familjeomsorg, Barn- och familjenheten) 
ansvarar tor lagstadgad utredning och upptoljning av placerade barn, vii ken aven inkluderar 
asylsokande ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Hoors kommun. 

Fyra barnutredare ansvarar tor handlaggning och utredning av arenden som ror barn och 
unga. Fyra socialsekreterare ansvarar tor utredning och upptoljning av ensamkommande 
barn. Om ytterligare stodbehov uppkommer ansvarar samma socialsekreterare tor 
utredningen. Vici granskningstillfallet ansvarar tre socialsekreterare vardera tor 25 
ensamkommande barn/ungdomar, varav en socialsekreterare (0, 75) ansvarar tor 10 
barn/ungdomar samt har ansvar tor viss administration och samordnande kontakter med 
ovriga myndigheter. 

Familjehemsvarden bestar av en familjehemssekreterare (1,0) och en barnsekreterare 
(0,8) dar familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering, utredning och handledning av 
familjehem . Barnsekreteraren ansvarar tor beslut om placering, overvagande, kontakt 
med barnens biologiska toraldrar samt genomtor regelbundna samtal med barnen. lnom 
enheten finns dartill tva familjerattssekreterare, en faltassistent samt tva 
familjebehandlare. Enheten I eds av en enhetschef. 

Av verksamhetsberattelsen for Barn och Familj 2015 framgar att enheten haft viss 
personalomsattning och langtidssjukskrivningar inom barnutredarna. For att klara den 
okade arendehanteringen har Hoors kommun kopt in konsultstod fran konsulttoretaget 
Socionomtjanst. 
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3.2 Arendestatistik 

I tabellen nedan framgar arendestatistik avseende barn och unga for perioden 2014 tom 
november 2016. I statistiken ingar inte ensamkommande barn eller 
vardnadsoverflyttningar. 

Antal barn placerade i HVB/institution respektive familjehem enligt Sol eller lVU, 0-18 ar 

2014 2015 2016 jan-nov 

Familjehem HVB/lnstitution Familjehem HVB/lnstitution Familjehem HVB/I nstitution 

16 5 22 7 19 5 

Antal vuxna placerade i familjehem enligt Sol 0-18 ar1 

2014 2015 2016 jan-nov 

Familjehem Familjehem Familjehem 

1 3 2 

Av tabellen gar att utlasa att antalet barn placerade i saval familjehem som pa institution 
har varit i niva med tidigare ar, dock med en viss okning under 2015. Vid 
granskningstillfallet finns inga barn placerade pa SiS-institution2. 

Da Social sektor saknar ett heltackande systemstod uppger enhetschefen att det ar svart 
att fa fram fler detaljerade uppgifter utan manuell hantering, exempelvis uppdelning av 
barn placerade pa HVB respektive ovriga institutionsplaceringar. Nar det galler alla typer 
av placeringar, sa kan samma barn/ungdom vara aktuell for mer an en sorts placering 
under ett ar. Ett barn kan t ex forst vara placerad pa HVB och darefter i familjehem . Likasa 
kan placering i enlighet med Sol overga fran barn till vuxenplacering under aret. 

Vid granskningstillfallet ansvarar Hobrs kommun for 70 ensamkommande barn . Av dessa 
bor ett barn i familjehem och ett barn pa HVB-hem i annan kommun. bvriga ar placerade 
pa kommunens egna HVB-hem (Ungdomsboendet och Hoors EKB-boende). Tre barn ar 
placerade pa ungdomsboendet men vistas tillfalligt hos slaktingar dar utredning pagar 
kring eventuell familjehemsplacering . 

1 Barn som bor i familj ehem kan vara placerade i familj ehem efter 18-arsdagen om de viii, och som langst fram till det att 
de gar ut gymnasiet. 

2 Statens institutionsstyrelse. Avser boende/institutioner for barn som behaver extra sti:id och som har omhandertagits 
enligt LVU (Lagen om vard av unga). 
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3.3 Dokumenterade processer och rutiner 
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Social sektor har faststallt ett ledningssystem for kvalitet vilket ar certifierat enligt ISO 
900. Ledningssystemet avser all verksamhet inom socialnamndens ansvarsomrade. 
Namnden har varit delaktig i framtagandet av kvalitetsledningssystemet och i arbetet som 
ledde tram till ISO-certifieringen samt i efterfoljande revisioner. Som en del av 
ledningssystemet finns dokumenterade processer och rutiner som ror utredning och 
uppfoljning av placerade barn: 

~ Arendehanteringsprocess - (arendets uppkomst, utredning av behov, beslut och 
uppfoljning), galler arendehantering for all handlaggning av placerade barn inklusive 
ensamkommande barn. 

~ Processkartlaggning for handlaggning av ensamkommande asylsokande barn och barn 
med permanent uppehallstillstand. 

~ Processkartlaggning for familjehemsvard samt kontaktperson/familj inklusive rutiner for 
rekrytering och utredning, beslut om familjehemsvard samt genomforande/dokumentation 
kring familjehem. 

~ Riktlinjer, information och rutiner avseende familjehems- och institutionsvard Hoors 
kommun. Antaget av socialnamnden 2014-02-20. 

Dartill ar Socialstyrelsens riktlinjer enligt de intervjuade styrande i arbetet. 

3.4 Upphandling och krav pa externa utfOrare 

I kommunen finns tre HVB-hem. Tva drivs i kommunal regi och omfattar 24 platser (riktar 
sig till barn i aldern 16-18 ar) respektive 6 platser (riktar sig till barn 12-15 ar). Det externa 
boendet omfattar 24 platser och riktar sig till pojkar 14-18 ar, med mojlighet till tier platser. 
For det sistnamnda boendet har Hoors kommun genom Social sektor tecknat ett 
entreprenadavtal3 med Hoar Hotell och Konferens om HVB-hem for ensamkommande 
flyktingbarn (benamnt Hoors EKB). Kommunen ar huvudman och ytterst ansvarig for 
verksamheten och beslutar i alla fragor som ror myndighetsutovning. Detta innebar bland 
annat utredning, bedomning och beslut om att folja upp insatserna som ror barnen. I 
kommunen finns aven tva andra HVB-hem som bedrivs av externa aktorer dar 
ensamkommande barn fran andra kommuner har placerats. 

Hoors kommun har aven ett ramavtal avseende upphandlad vard i HVB samt i extern 
oppenvard vilket omfattar HVB-hem och familjehem i Skane, Kronoberg och Halland. 
Kommunforbundet Skane ar samordnare for upphandlingen och en forutsattning for att 
inga i ramavtalet ar att HVB-hemmen/konsultentstodda familjehem uppfyller stallda 
kvalitetskrav i forfragningsunderlaget. Enligt de intervjuade ska de HVB-hem som 
kommunen har ramavtal med prioriteras vid placering. Dock framgar att Hoors kommun 
vid nagra enstaka tillfallen nyttjat andra leverantorer som inte ingar i ramavtalet om 

3 Avtal mellan Hoors kommun/Social sektor och Hoor Hotell och Konferens avseende HVB-hem tor ensamkommande 
flyktingbarn, daterat 2015-11-11. Avtalsperioden avser 2015-11-16 tom 2017-12-31. 
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upphandlade HVB-hem inte kunnat mota stallda krav utifran barnets behov. Vici dessa 
situationer ska det enligt socialchefen tydligt motiveras i beslutet varfor inte upphandlade 
boenden enligt ramavtalet har nyttjats. Kommunen har inga entreprenadavtal avseende 
familjehem. 

Vaci galler avtalet med Hoors EKB framkommer att detta inte atfoljts av nagon 
upphandling. Enligt de intervjuade har namndens ambition varit att placera anvisade barn 
inom kommunen i syfte att starka samverkan och narheten med ansvariga 
socialsekreterare samt underlatta etableringen till barnens hemkommun. Da antalet 
anvisade barn till kommunen okade under hasten 2015 fanns behov av ytterligare ett HVB
hem, dock saknades enligt de intervjuade lampliga lokaler. Kommunen blev kontaktad av 
Frostavallens agare (som drev ett anlaggningsboende pa uppdrag av Migrationsverket) 
som informerade att de hade mojlighet att anordna ett HVB-hem for ensamkommande 
barn i en separat del av nuvarande lokaler. Enligt kommunens utredning4 framgar att 
Migrationsverket inte ansag att det var lampligt att ha ett asylboende och HVB-hem for 
ensamkommande asylsokande barn sa nara varandra. Kommunens bedomning under 
radande omstandigheter var dock att boendet var det basta alternativet. Enligt socialchef 
har namndens presidium kontinuerligt informerats om forutsattningarna och den dialog 
som skett med Frostavallens agare under avtalsutformningen. Enligt uppgift har forslag 
till avtal varit uppe i socialnamnden for beslut dar socialnamndens ordforande slutligen har 
undertecknat avtalet. Enligt uppgift har aven kommunstyrelsen varit informerad om 
avtalet. 

3.4.1 Stallda krav pa kvalitet 

I avtalet mellan bestallararen, Hoors kommun, och leverantoren, Hoors Hotel! och 
konferens, avseende drift av Hoors EKB-boende, har Hoors kommun angivit flera 
kvalitetskrav som grund for utforandet av tjansten. Bland annat berors foljande 
kvalitetsparametrar: 

~ Bestallaren har ratt att avbryta placeringen omedelbart pga allvarliga missforhallande vid 
boendet och om det finns pataglig risk att omsorgen inte kan genomforas eller att vistelsen 
kan vara for skada for ungdomen. 

~ Leverantoren ska innan verksamhetsstart redovisa att han kan tillhandahalla kvalificerad 
personal med den kompetens som kravs for att utfora uppdraget. 

~ Leverantoren ska omedelbart vida erforderliga atgarder mot personal som misstanks ha 
begatt brott eller i ovrigt upptratt oacceptabelt mot ungdomarna. 

~ Uppdagas brister i leverantorens utforande ska detta dokumenteras och en konkret, tidsatt 
handlingsplan for att atgarda bristerna ska upprattas. 

~ Om lnspektionen for vard och omsorg in led er utredning angaende verksamheten samt ger 
eventuell kritik ska leverantoren pa eget initiativ informera bestallaren. 

~ Leverantoren ska ha ett ledningssystem for kvalitet som i tillampliga delar 
overensstammer med bestallarens. 

4 Utredning av klagomal pa Hoors EKB-boende, SN 2016/566 
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~ Bestallarens vardegrund och mal for verksamheten ska vara val kanda och anvandas av 
leverant6ren och brytas ned i konkreta mal och handlingsplaner for verksamheten. 
Ansvaret aligger leverantoren. 

~ Leverantoren ska folja gallande lagstiftning samt bestallarens riktlinjer och rutiner for 
dokumentation. 

~ Leverantoren har skyldighet att rapportera missforhallande och patagliga risker enligt 
socialtjanstlagen och Lex Sarah. 

~ Leverantoren ska ha ett system for synpunkter och klagomal. Statistik avseende 
synpunkter och klagomal ska rapporteras till bestallaren 2 ganger per ar. 

I avtalet framgar att bestallaren under avtalstiden kontinuerligt kommer genomfora olika 
former av uppfoljningar och kontroller av verksamheten. Vidare framgar att leverantoren 
ska tillgodose allmanhetens ratt till insyn i hur verksamheten utfors samt ska tillhandahalla 
de uppgifter som efterfragas av kommunen eller aktuell myndighet. For namndens rutiner 
for tillsyn av externa utforare, se avsnitt 4.2 . 

4. Placering, uppfoljning och intern kontroll 

4.1 Rekrytering och utredning av familjehem 

Familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering och utredning av familjehem, vilken 
genomfors tillsammans med en annan socialsekreterare. Utgangspunkten ar enligt de 
intervjuade att i forsta hand rekrytera ur barnets egna natverk. Om det inte ar mojligt sker 
rekrytering dels genom familjer som sjalva hart av sig till kommunen genom en 
intresseanmalan, dels genom annonsering (i tidningar) eller genom etablerade kontakter 
med familjehem och kollegor i andra kommuner. Vid behov anvands konsulentstodda 
familjehem, exempelvis vid jourhemsplaceringar. 

Enligt familjehemssekreteraren utreds alla familjer enligt en utarbetad metod 
(foretradesvis Kalvestensmetoden) vilken foljer samma process som ovng 
barnavardsutredning, dock finns andra rubriker. Enligt rutinerna ska det av utredningen 
framga barnets forhallande och behov och det tilltankta familjehemmets forhallande, 
resurser och eventuella brister. En familjehemsutredning kan inte avslutas forran 
familjens forutsattningar och lamplighet har matchats med barnets/ungdomens behov 
och hur de kan tillgodoses. Vid utredningen deltar alltid familjehemssekreteraren och 
barnsekreteraren. 

I praktiken genomfors utredningen genom att familjehemssekreteraren inhamtar 
registerutdrag fran belastnings- och misstankeregister, socialtjanst, kronofogden samt 
forsakringskassan avseende bada foraldrarna samt i forekommande fall aven pa familjens 
egna (aldre) barn. Dartill ska den placerade kommunen radgbra med hemkommunen 
enligt socialtjanstens samrads- och informationsskyldighet, da hemkommunen kan ha 
information om familjen som ar av vikt for utredningen alternativt ha synpunkter pa 
lampligheten av att ett barn placeras i tilltankt familjehem . I nasta steg sker 
referenstagning da tva referenser per foralder ska anges och bedomas. Darefter 

9 



H66rs kommun 
Placeringar av barn och unga 

201 7-01-25 

genomfor familjehemssekreteraren enskilda djupintervjuer med familjehemsforaldrarna 
samt eventuella hemmavarande barn samt genomfor hembesok. I det avslutande 
utredningssteget traffar barnsekreteraren och familjehemssekreterare familjen 
tillsammans for att beratta om barnet/ungdomen och dess behov. Darefter gor 
barnsekreteraren och familjehemssekreteraren en gemensam bedomning om 
familjehemmet ar lampligt for barnet/ungdomen. 

Socialnamndens arbetsutskott fattar slutligen beslut om godkannande av familjehemmet 
samt beslut om vard av barn i familjehem. Ett avtal upprattas mellan namnden och 
familjehemmet dar socialtjansten respektive familjehemmets ansvar och atagande ska 
framga inklusive ekonomiska forutsattningar, avtalstid, omfattning etc. Samtliga 
familjehemsutredningar registreras enligt uppgift i journalforingssystemet ProCapita samt 
att all dokumentation som ror familjehemmet forvaras i en separat akt som finns tillganglig 
inom Barn- och familjeenheten . 

De intervjuade uppger att de overlag lyckas rekrytera familjehem och att narhetsprincipen 
ska prioriteras. Enligt familjehemssekreteraren beror det i manga fall pa att socialtjansten 
har upparbetade kontakter med flera familjehem och att det finns ett etablerat natverk 
med motsvarande funktioner i andra kommuner. Om barnet har storre stodbehov kan det 
emellanat vara svarare att hitta ett lampligt familjehem. For dessa fall nyttjar kommunen 
vid behov konsulentstodda familjehem . Exempelvis koper Hoors kommun in sadana 
losningar fran vardbolaget VoB syd. 

Av verksamhetsberattelsen for familjehemsvarden 2015 framgar att merparten av 
familjehemmen (13 stycken) finns i Skane, varav 4 stycken finns i Hoors kommun. Under 
2015 och 2016 har Hoors kommun inte haft nagot barn placerat utanfor Skane. 

4.1.1 Stod och utbildning till familjehem 

Nar ett familjehem har blivit godkant ges informationsmaterial om deras rattigheter och 
skyldigheter. Alla nya familjehem erbjuds utbildning. For narvarande sker det genom en 
utbildningsdag (forelasning) pa Backagarden som utbildningsgruppen for familjehemsvard 
i Natverk Skane anordnar en dag pa varen och en dag pa hasten. Dartill har forsok gjorts 
under aret att anordna en utbildning enligt Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att vaxa 
i" . Malsattningen ar att erbjuda utbildningen en gang per ar. Eftersom det varit fa 
intresserade har det enligt familjehemssekreteraren inte genomforts nagon utbildning 
under aret. Vici nagot tillfalle har utbildning kopts in fran annan kommun. Dartill ar 
familjehemssekreteran behjalplig med rad och stod och ar kontaktperson gentemot 
familjehemmet under placeringstiden. Vici behov har handledning kopts in externt till ett 
familjehem. 

Familjehemssekreteraren och barnsekreteraren ingar i ett natverk kring familjehemsvard 
med andra kommuner i Skane i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter. Under lasaret 
2015/2016 har familjehemssekreteraren genomgatt en handledarutbildning med 
inriktning pa handledning av familjehem och kontaktfamiljer. 
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Nar en utredning visar att olika former av stod till familjen och barnet/ungdomen i sin 
hemmiljo inte ar tillrackliga kan beslut om placering fattas antingen enligt Sol eller lVU. 
lntervjuad personal uppger att grundinstallningen till institutionsvarden ar att den ska vara 
kortvarig for att avbryta det varsta av pagaende missbruk eller kriminalitet. Detta galler 
framforallt de barn som placeras utanfor hemkommunen. Familjehemsplaceringar ar som 
regel mer langvariga och kan utgoras av sa kallade uppvaxtplaceringar. 

De intervjuade betonar dock att insatser for att starka familjen alltid ges i forsta hand innan 
placering kan bli aktuellt. Social sektor arbetar sedan manga ar tillbaka enligt en metod 
kallat "familjeradslag"5. De kontakter som ar knuta till barnet och dess natverk kontaktas 
for ett gemensamt mote innan beslut om placering sker. Detta i syfte for att stamma av 
deras installning till planerad vard samt deras medverkan och stod under placeringen eller 
om andra placeringsalternativ kan vara aktuella inom natverket. Enligt de intervjuade har 
metoden varit verkningsfull och enligt budget 2016 ska insatser utvecklas for att fortsatta 
starka arbetet enligt modellen. For de foraldrar vars barn blivit placerade i HVB eller 
familjehem ar ambitionen att erbjuda dem stod i foraldrarollen genom en 
familjebehandlare i syfte att barnet pa sikt ska kunna flytta hem igen eller att foraldrarna 
ska ha en battre kontakt och umgange med sitt barn . 

Vad galler ensamkommande barn placeras de i forsta hand i nagon av kommunens egna 
HVB-hem. Om sarskilda behov foreligger kan andra externa boenden vara aktuella, 
exempelvis SiS, externa HVB-hem eller familjehem. 

Utgangspunkten for val av placeringsform och institution sker enligt uppgift med bakgrund 
av barnet/ungdomens behov och beteendeproblematik. Enligt namndens rutiner vid sker 
urval utifran det ramavtal som finns tecknat mellan kommunen och ett antal externa 
aktorer. Beslut om placering i HVB tas av namnden och kan ske saval enligt Sol som lVU. 
Vad galler de ensamkommande barnen sker det i regel enligt Sol. Vid placering i SiS
boende ansoker namnden om vard hos forvaltningsratten varefter SiS beslutar om var 
placering ska ske. SiS placeringar sker vanligtvis enligt lVU men kan aven forekomma 
enligt Sol. 

Enligt namndens rutiner for utredning och uppfoljning av insatser ska en vardplan och en 
genomforandeplan upprattas vid alla former av placering. I planerna ska bland annat 
framga vilka insatser som ingar, vilka mal som finns for insatserna samt nar och hur plan en 
ska foljas upp. Genomforandeplanen ska upprattas i den verksamhet som 
barnet/ungdomen ar placerad i (HVB/SiS) alternativt av barnsekreteraren (om barnet ar 
placerat i familjehem). Som ett led i att starka barnens halsa och skolgang, fyller 
familjehemmen kontinuerligt i ett halsokort dar barnets aktuella halsotillstand och maende 
dokumenteras. 

5 Familjeradslag iir ett siitt att involvera niitverket att besluta i viktiga fragor runt en individ och diir niitverkets losningar 
ska bidra till mer hiillbara losningar. 
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Vici varje familjehemsplacering tilldelas barnet enligt de intervjuade en barnsekreterare 
och familjehemmet en familjehemssekreterare. Dessa ansvarar for socialtjanstens 
kontakt med barnet respektive familjen. Enligt de intervjuade sker uppfoljningar lopande 
under aret och efter barnens och familjehemmens behov. Enligt namndens riktlinjer och 
Socialstyrelsens foreskrifter ska barnet och familjen besokas minst fyra ganger per ar. 

Uppfoljningen omfattar samma omraden oavsett om barnet ar placerat i familjehem eller 
pa institution. Dock deltar inte nagon familjehemssekreterare i arbetet for de barn som ar 
placerade pa HVB/SiS. Vici institutionsplaceringar sker tatare uppfoljningar och besok, dar 
besok i regel gars var sjatte-attonde vecka istallet for fyra ganger per ar som i familjehem. 
Vici akutplaceringar framgar av de intervjuade att det sker tatare besok for att forvissa sig 
om hur varden fortloper. Vici institutionsplacering ska aven personal fran den placerades 
skola delta i uppfoljningsarbetet. Samverkan med skolan anges av de intervjuade vara 
viktig. Dock uppger de intervjuade att det forekommer variationer i hur skolan deltar i 
uppfoljningsarbetet. 

De intervjuade uppger att det har forekommit fall da familjehemsvarden avbrutits 
eftersom familjen visat sig vara olamplig avseende att tillfredsstalla barnet/ungdomens 
behov. I dessa fall kan det vara barnet/ungdomen sjalv, familjehemmet eller socialtjansten 
som signalerat att varden inte varit tillfredstallande. 

I intervjuerna anges att tidsintervallen for uppfoljningen foljs i de fiesta fall men att det 
inom ramen for verksamheten kan ske prioriteringar vid resursbrist. Dock medges att 
besok ibland ersatts av telefonsamtal. I intervjuerna uppges vidare att uppfoljning sker 
mycket tatare i borjan av placeringar samt om det foreligger ett storre behov. Pa grund av 
okad arendemangd inom framforallt handlaggning av ensamkommande barn, framgar av 
intervjuerna att det varit vissa fordrojningar i hur ofta socialsekreteraren har traffat barnet. 

bvervaganden av placeringsbeslut sker enligt de intervjuade var sjatte manad. Namnden 
beslutar om varden ska fortsatta eller upphora. Hur overvagandet ska genomforas framgar 
av namndens riktlinjer. Vaci galler de ensamkommande barnen framgar av de intervjuade 
att de pa grund av volymokningen varit en utmaning att klara det lagstadgade uppdraget 
vad galler saval uppfoljning och overvagande av varden (var sjatte manad) samt att okat 
tryck pa barnavardsutredningar medfort att den lagstadgade utredningstiden pa fyra 
manader inte har kunnat fullfoljas i alla arenden. Som konsekvens har utredningstiden i 
vissa arenden fatt forlangas. Det har aven funnits en viss efterslapning i dokumentationen. 
Enligt verksamhetschefen for IFO har varden for de ensamkommande barnen overvagts 
minst en gang per ar. 

Sjukskrivningar hos barnutredarna har aven paverkat arendehandlaggningen. For att losa 
situationen har konsulter hy~ts in under en period. IFO har sedan forra aret rekryterat tre 
nya socialsekreterare for att mota behoven. 

For att inhamta barnens synpunkter pa varden, genomfor IFO arligen vardegrundsenkater. 
I dagslaget omfattas inte de ensamkommande barnen av enkaterna eftersom barnen pa 
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grund av spraksvarigheter har haft svart att forsta innehallet. bversyn pagar enligt 
verksamhetschefen for IFO for att aven tanga upp deras synpunkter. 

4.4 Regelbunden tillsyn 

Som en del av kvalitetsledningssystemet har Social sektor utarbetat system och rutiner 
for interna revisioner av namndens verksamheter. Syftet med uppfoljningen ar att 
inspektera och inhamta information kring hur verksamheten fungerar och for att fa ett 
underlag for bedomning av sakerhet och kvalitet i verksamheten samt om tecknade avtal 
foljs. Ett revisionsprogram finns upprattat som synliggor inom vilka omraden som ska 
foljas upp vid tillsynen . Enligt socialt ansvarig socionom (SAS) baseras omradena pa 
kraven i ISO-standarden och omfattar omraden sasom medarbetarnas forstaelse for 
organisationen och helheten i kvalitetsledningssystemet, ledarskap och atagande, 
planering och upprattande av handlingsplaner, systematiskt arbetsmiljoarbete, 
dokumentation, verksamhetens foljsamhet till lagstiftning, mal och riktlinjer samt 
utvardering av maluppfyllelse och kvalitet. 

En tillsynsplan med tillhorande tidplan avseende perioden 2016-2018 har tagits tram av 
Social sektor som synliggor vilken uppfoljning/intern kontroll som ska genomforas av 
Social sektors verksamheter (avser bade tillsyn av boenden i egen samt extern regi) 6. 

Enligt de intervjuade utgar den interna revisionen fran gallande lagstiftning och kraven i 
ISO 9001 :2008. Av planen framgar vilken verksamhet som ska foljas upp, vem som ar 
ansvarig for tillsynen, tidplan samt forteckning over tidigare genomforda uppfoljningar. 
Vad galler kommunens HVB-hem ar kvalitetscontroller samt SAS ansvarig for 
genomforandet av uppfoljningen. 

Av tillsynsplanen gar att utlasa att kommunens HVB-hem (ungdomsboendet) samt det 
externa boendet (H66rs EKB) har foljts upp i april 2016. Tidplanen for nasta uppfoljning av 
det egna HVB-hemmet ar varen 2018 samt att H66rs EKB ska foljas upp varen 2017. Vad 
galler kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen har ingen tillsyn 
gjorts vid granskningstillfallet och boendet aterfinns inte i den tillsynsplan som granskarna 
tagit del av (daterad 2016-05-10). Enligt uppgift fran SAS ingar HVB-hemmet i den 
tillsynsplan som tagits tram, men da boendet 6ppnades under sommaren 2016 ska en 
forsta uppfoljning ske under varen. 

Enligt socialchefen och SAS delges namnden kontinuerligt information kring de tillsyner 
som planeras och genomforts samt att muntlig avrapportering sker pa namndens 
sammantraden om storre avvikelser noteras i Social sektors verksamheter. 

4.4.1 GenomfOrd tillsyn 2016 

Under 2016 har kommunens ungdomsboende samt H66rs EKB varit foremal for tillsyn . 
Samtliga arenden har varit uppe i socialnamnden for beslut. 

6 Tidplan over uppfoljning 2016-2018, upprattad 2016-05-1 O. 
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En uppfoljning av Haars ungdomsboende har genomforts 2016-04-20. Vid uppfoljningen 
deltog forutom SAS och kvalitetscontroller aven boendets enhetschef och stallforetradare 
samt gruppledare och tva personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har 
gatts igenom: 

> Upptoljning av avvikelser, synpunkter och Lex Sarah 

> Kunskap om kvalitetsledningssystemet 

> Matsituationen 

> lnhamtande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret 

> Brandskydd och sakerhet 

> Dokumentation 

> lntervjuer med enhetschef och personal 

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Den sammanfattande 
bedamningen ar att verksamheten haller den kvalitet som kravs. Dock papekas under 
rubriken dokumentation att det saknas dokumenterade genomforandeplaner i ProCapita 
for tre ungdomar och att arbete kvarstar for att starka dokumentationsarbetet. Detta ar 
aven nagot som intervjuade socialsekreterare anger behaver forbattras. 

H66rs EKB-boende 

En uppfoljning har genomforts av Haars EKB-boende 2016-02-29 samt vid ett uppfoljande 
besak 2016-03-30. Vid uppfoljningen deltog socialchef, SAS och kvalitetscontroller samt 
boendets forestandare med personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har 
gatts igenom: 

> Matsituationen 

> Polisregisterutdrag 

> Brandskydd och sakerhet 

> Dokumentation inklusive genomtorandeplaner 

> Lex Sarah och synpunkter 

> Ledningssystem tor kvalitet 

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Av rapporten gar att utlasa att 
det vid granskningstillfallet fanns nagra ungdomar som saknade genomforandeplan men 
att arbete pagar for att hinna ifatt med dokumentationen. Vidare framkom att boendet 
arbetar med att utveckla ett ledningssystem for kvalitet. Enligt avtalet ska Social sektors 
vardegrund och mal vara kanda av boendet. Av tillsynen gar att utlasa att boendet och 
dess personal inte kanner till dessa. 

Kommunens bedamning ar att boendets systematiska kvalitetsarbete har asidosatts for 
att mata den kraftiga akning av barn som boendet tog emot under hasten 2015 med fokus 
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pa att tillgodose den basala omvardnaden. Vidare framkommer att huvudmannens 
ambition ar att mal, arbetssatt och rutiner ska vara sa lika som mojligt for de boende som 
huvudmannen ansvarar for. For att starka arbetet har regelbundna traffar genomforts. 
Enligt uppgift har handlingsplaner upprattats och foljts upp. For att starka boendets 
kvalitetsarbete ska de fa stod av kvalitetscontrollern. Sammantaget bedomer Social sektor 
att verksamheten haller den kvalitet som kravs. 

Sedan tillsynen genomforts har ytterligare en uppfoljning genomforts av Social sektor 
efter att H66rs kommun tagit emot klagomal under juli manad fran saval personal som 
ungdomar som bor pa H66rs EKB7

. Utredningen ar daterad 2016-09-27 och ger en utforlig 
beskrivning av de iakttagelser som inhamtats och verifierats utifran inkomna klagomal. 
Enligt rapporten inleddes utredningen samma dag som klagomalen togs emot (2016-07-
14). SAS har genomfort samtal med respektive ungdom och dess gode man. Dartill har 
intervjuer genomforts med boendets verksamhetschef och bitradande verksamhetschef 
samt 6vrig personal samt att tillhorande dokumentation i arendet har granskats. 

Sammantaget framgar av utredningen att det finns missforstand kring vilka rattigheter och 
skyldigheter som ungdomarna har, att det finns motsattningar mellan olika grupper samt 
att utmanande beteende tillats eskalera, vilket behovs atgardas. Vidare framkommer att 
de gode mannen har ett ansvar att vagleda ungdomarna, vilka i sin tur behaver stod i sin 
roll av 6verformyndaren. Kritik riktas aven till hur rekrytering, handledning och utbildning 
sker av personal pa boendet, dar utredningen visar att det kravs forbattringsatgarder. I 
bedomningen framgar att personalgruppen behaver en tydlig vardegrund och ett 
gemensamt satt att bemota ungdomarna med respekt och tydliga krav. Det avilar 
verksamhetscheferna att ti Ilse att detta ansvar fungerar. 

Med anledning av de klagomal som inkommit har Social sektor uppmanat 
verksamhetsutovaren att inkomma med en atgardsplan kring hur de anmarkningar som 
riktats mot verksamheten ska forbattras . En atgardsplan har upprattats av boendet och 
daterats 2016-10-02. Enligt socialnamndens beslut ska verksamhetsutovaren inkomma 
med en uppfoljning av atgarderna i planen senast 2017-01-15 dar redovisning ska ske pa 
namndens nastfoljande sammantrade. 

Enligt de intervjuade finns det en nara kontakt med utforaren for att sakerstalla samsyn i 
genomforande och kvalitet. De intervjuade bedomer aven att leverantoren varit mottaglig 
for stod fran kommunens sida for att starka kvalitetsarbetet. Det finns aven regelbunden 
kontakt mellan verksamhetschef pa H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i 
syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter samt att skapa samsyn i arbetssatt, mal och 
vardegrundsfragor. Dock saknas formaliserade forum dar aven socialsekreterarna deltar. 

7 SN 2016/566 § 172 Utredning av klagomal pa Hoors EKB-boende 
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4.4.2 Ovrig uppfOljning 

Utvardering av familjehemsvarden 2015 

H66rs kommun 
Placeringar av barn och unga 

2017-01-25 

Arligen genomfor Barn- och familjeenheten en utvardering av den familjehemsvard som 
bedrivits under aret. Den senaste ar fran 2015. I rapporten gars en sammanstallning av 
den enkat som besvarats av familjehemssekreteraren och barnsekreteraren avseende 
fragor kring de placerade barnens maende och livsvillkor. Fragor som behandlas ar bland 
annat om familjeradslag genomforts i samband med placering, barnets ha Isa och skolgang 
och behov av stad, tillgang till fritidsaktiviteter och sociala natverk/kontakter, om det finns 
en upprattad genomforandeplan samt hur ofta barnet traffar sina biologiska foraldrar och 
andra kontakter i dess natverk. Av utredningen framgar ingen sammanfattande 
bedamning eller forslag pa atgarder utifran de iakttagelser som noterats. 

6vriga externa boende/familjehem 

Saval HVB som SiS-institutioner star under tillsyn av lnspektionen for vard och omsorg 
(IVO) och ska ha tillstand att bedriva verksamheten (privata HVB vardgivare). Kommunen 
gar darfor enligt uppgift inga egna kvalitetsbedamningar eller uppfoljningar av de avriga 
externa institutioner/konsultentstadda familjehem som anvands vid placering. Boendenas 
kvalitet foljs enligt de intervjuade upp utifran de krav som Kommunforbundet 
Skane/kommunen stallt vid upphandling. 

4.5 Intern kontroll 

Socialnamnden har i sin interna kontrollplan for 2016 antagit foljande kontrollmal som har 
baring pa utredning och uppfoljning av barn och unga: 

~ Dokumentation - journalanteckningar avseende medborgare ska kontrolleras. Risken 
bedoms som 3 pa en fyrgradig skala . 

~ Avtal externa placeringar - jamfora verkstallda beslut om externa placeringar med avtal om 
externa placeringar. Risken bedoms som 2 pa en fyrgradig skala. 

Resultatet av uppfoljningen som redovisats for socialnamnden 2016-11-22, visar att 
kontrollmalet dokumentation kontrollerats genom stickprov i verksamheterna 
Skogslangtan, Personlig assistans och Hemtjanst. Saledes ingar inte nagra av Barn och 
Familjs verksamheter i stickprovet. 

Vad galler avtal for externa placeringar framgar att kontroll har gjorts av samtliga personer 
som ar placerade pa privata HVB-hem, sarskilt boende eller korttidsboende inom IFO, OF 
och AO. for samtliga personer har kontrollerats om det finns ett aktuellt avtal med 
vardgivaren. Av uppfoljningen gar att utlasa att samtliga avtal avseende IFO:s del ar 
aktuella och gallande. Avtalen sparas i verksamhetssystemet ProCapita. Som forslag pa 
atgarder framgar att samtliga avtal som Social sektor sluter med externa vardgivare 
oavsett verksamhet, bar vara samlade i diariesystemet W303. 
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5. Sammanfattande bedomning 

5.1 Svar pa revisionsfragorna 

Hiiiirs kommun 
Placeringar av barn och unga 

2017-01-25 

Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar? 

Namnden har som en del av sitt ledningssystem for kvalitet tagit fram dokumenterade 
processer och rutiner for arendehantering, utredning och uppfoljning av placerade barn 
och unga vilket inkluderar handlaggning av ensamkommande barn, samt riktlinjer och 
rutiner for familjehems- och institutionsvard. Var bedomning ar att riktlinjerna ar 
andamalsenliga och styrande i namndens handlaggning av placerade barn. Vi noterar aven 
att riktlinjerna for familjehemsvarden sedan foregaende granskning utokats for att aven 
omfatta placerade barn pa institution, vilket vi bedomer som positivt. 

I vi/ken utstrackning har upphandling av fami!jehem och HVB skett? 

Hoors kommun har tecknat ett entreprenadavtal med Hoar Hotel! och Konferens 
avseende HVB-hem for ensamkommande flyktingbarn vilket omfattar 24 platser. Dartill 
har kommunen genom Kommunforbundet Skane tecknat ett ramavtal avseende 
upphandlad vard for HVB-hem och extern oppenvard, vilket ar styrande vid placering av 
barn pa institution och familjehemsvard utanfor kommunen. 

Vi kan konstatera att socialnamnden inte genomfort nagon upphandling som grund for 
avtalet med Hoor Hotel! och Konferens. Av granskningen framgar att namnden under 
radande omstandigheter bedomde boendet som det basta alternativet for att tillse att de 
ensamkommande barn som anvisats till kommunen placerades i deras hemkommun. 
Enligt var bedomning bar socialnamnden sakerstalla att upphandling alltid gors vid kop av 
tjanster inom namndens verksamhetsomrade. 

Vi!ka rutiner finns for att sakerstalla til!gangen av familjehem? 

Det finns en utsedd familjehemssekreterare inom socialnamnden som ansvarar for 
rekrytering och utredning av familjehem . I de riktlinjer som antagits av socialnamnden 
avseende familjehems- och institutionsvard framgar vilka rutiner som ska atfoljas vid 
rekrytering . Av granskningen framgar att rekrytering sker lopande. Utgangspunkten ar att 
rekrytera ur barnets natverk om sa ar lampligt, vilket understods av utarbetade rutiner 
enligt metoden for "familjeradslag". Dartill sker annonsering samt att familjer sjalva 
an maier sitt intresse av att vara familjehem. En stor del av rekryteringen sker aven genom 
de kontakter som familjehemssekreteraren etablerat, dels genom redan kontrakterade 
familjehem samt genom det natverk som familjehemssekreteraren deltar i med ovriga 
kommuner i Skane. 

Utifran de intervjuer vi genomfort har vi inte tatt nagon indikation pa att tillgangen pa 
familjehem inte kan tillforsakras utifran de rutiner som finns. Dock kan det pa grund av 
sarskilda behov hos barnet vara aktuellt med konsulentstodda familjehem som avropas 
via det ramavtal som kommunen tecknat. Ur ett forebyggande perspektiv bedomer vi det 
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H66rs kommun 
Placeringar av barn och unga 

2017-01-25 

som viktigt att socialnamnden lopande gor oversyn for att tillse att tillgangen pa 
familjehem kan garanteras da behov uppstar. Vi bedomer aven likt foregaende granskning 
att innehallet och frekvensen av den utbildning som erbjuds familjehemmen bor 
formaliseras i riktlinjerna. 

Finns processer, rutiner och direktiv tor hur godkannande och uppto/jning ska ske av 
externa privata utf6rare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem och HVB? 

Godkannande och krav pa uppfoljning av externa utforare av HVB-hem och oppenvard 
foljer de krav som Kommunforbundet Skane stallt i forfragningsunderlaget i samband med 
kommunens upphandling av ramavtal. Kommunforbundet Skane har aven tagit fram 
riktlinjer med utgangspunkt fran genomford upphandling som enligt socialnamndens egna 
riktlinjer for institutionsvard ska beaktas vid godkannande och placering enligt ramavtalet. 

I namndens riktlinjer saknas rutiner for hur godkannande av ovriga externa utforare ska 
ske. Vici granskning av avtalet mellan H66rs kommun och H66r Hotell och Konferens, kan 
vi konstatera att det finns tydliga kriterier for hur verksamheten ska foljas upp samt att 
H66rs kommun som huvudman har ratt till insyn i verksamheten samt har ratt att ta del 
av uppgifter och handlingar som beror boendet. I namndens rutiner for interna revisioner 
(revisionsprogram) framgar tydligt vilka omraden som ska granskas. Rutinerna omfattar 
tillsyn av saval egna boenden som externa. 

Var bedomning ar att namnden i sina riktlinjer bor komplettera med rutiner for hur 
godkannande av externa utforare ska ske, samt att det bor framga vilka kvalitetskrav som 
stalls for att leverantoren ska uppfylla kraven som vardgivare. 

Finns tyd!iga krav pa kvalitet och ma! avseende insatser tor barn och ungdomar placerade 
i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer el/er motsvarande me/Ian H66rs 
kommun och externa privata utf6rare - som !agstiftning, riktlinjer och po/icys kraver 
avseende insatser tor barn och ungdomar? Vad ger kommunen for information till externa 
privata utf6rare kring kraven pa kvalitet i verksamheten och kommunens uppf6ljning av 
denna? 

Vici granskningstillfallet har socialnamnden enbart tecknat avtal med en extern utforare 
(forutom det ramavtal som Kommunforbundet Skane samordnat kring upphandlad vard i 
HVB och i extern oppenvard). I entreprenadavtalet framgar tydligt vilka kvalitetskrav H66rs 
kommun staller pa vardgivaren samt att det i avtalet framgar att kommunen under 
avtalstiden kontinuerligt kommer att genomfora olika former av uppfoljningar och 
kontroller av verksamheten. Dartill har kommunen under aret initierat samverkan mellan 
H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i syfte att framja erfarenhetsutbyte 
och kunskapsoverforing kring kommunens mal, vardegrund och arbetssatt. Kommunen 
har aven erbjudit boendet stod i att utveckla deras kvalitetsarbete med hjalp av namndens 
kvalitetscontroller. 

Var bedomning ar att namnden tydligt kommunicerat huvudmannens kvalitetskrav pa 
verksamheten och krav pa uppfoljning, vilket aven understods av de tva 
uppfoljningar/utredningar som socialnamnden genomfort under 2016. Dartill har 
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P/aceringar av barn och unga 

2017-01-25 

socialnamnden stallt krav pa boendet att redovisa en atgardsplan med anledning av de 
klagomal som inkommit pa verksamheten . 

Finns det ti!!synsp!aner el/er motsvarande som bygger pa kraven verksamhetens 
godkannande? 

Social sektor har tagit tram rutiner tor interna revisioner och en tillsynsplan med tidplan 
tor uppfoljning/intern kontroll av Social sektors verksamheter. Tillsynsplanen omfattar 
Social sektors samtliga verksamhetsomraden och uttorare i saval intern som extern regi 
(undantag ar kommunens HVB-hem for de yngre barnen som inte finns med i erhallen 
plan) . Av rutinerna framgar vilka overgripande omraden som ska ligga till grund tor 
revisionen. Vici granskning av genomforda uppfoljningar av kommunens HVB-hem 
synliggors att upptoljningen harmoniserar med de omraden som framgar i 
revisionsprogrammet men att kontroll aven gjorts utifran det avtal som tecknats mellan 
kommunen och den externa uttoraren. Omraden som toljts upp ar exempelvis 
dokumentation, ledningssystem for kvalitet, klagomal och synpunktshantering. 

Genomf6rs det en systematisk uppf6ljning och kontro// utifran dessa ti!!synsp!aner (el/er 
motsvarande) av att externa privata utf6rare motsvarar stal/da krav? 

Vi kan konstatera att uppfoljningar gars lopande av saval Social sektors egna verksamheter 
som externa utforare av HVB-hem. Tillsynen toljer den tillsynsplan som Social sektor tagit 
fram. Vaci galler ungdomsboendet har en tillsyn gjorts vartannat ar varav H66rs EKB har 
toljts upp tva ganger under 2016. Ambitionen ar att en tillsyn ska goras arligen . Vi ser det 
som en brist att kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen inte har 
toljts upp under aret eller finns med i den tillsynsplan som tagits fram. Vi ser det som 
viktigt att samtliga HVB-hem som namnden ar huvudman tor toljs upp lopande. Namnden 
bor med utgangspunkt fran tecknat avtal aven sakerstalla att externa uttorare lever upp 
till de kvalitetskrav som uttalats och att atgarder vidtas tor att starka arbetet. 

For att utveckla namndens styrning och uppfoljning av familjehems- och 
institutionsvarden ser vi det som angelaget att namndens kvalitetsupptoljning resulterar i 
en samlad bedomning huruvida kommunen och externa utforare lever upp till kraven om 
en godtagbar kvalitet och sakerhet i verksamheten samt innehaller torslag pa atgarder tor 
att starka arbetet. I dagslaget tenderar sammanfattningen att hamna pa en overgripande 
niva dar det saknas tydliga mal for det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Hur sker aterrapportering till socia!namnden? Vi/ken information far namnden tor att kunna 
godkanna externa p/aceringar? 

Namnden delges lopande information kring placerade barn och unga, dels genom de 
individarenden som socialnamndens arbetsutskott fattar beslut om vid overvagande av 
varden, dels att namnden tar information om de tillsyner som gars. Vaci galler det avtal 
som tecknats med H66r Hotell och Konferens ar var bedomning att namnden fatt 
erforderlig information under avtalsutformningen och varit insatt i avtalets utformning och 
torutsattningar. Dartill informeras namnden lopande om storre avvikelser noteras i Social 
sektors verksamheter. 
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5.2 Rekommendationer 

Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att: 

• Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem . 

• Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som stalls . 

• Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling. 

• Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer 
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att 
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet, 
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per ar samt 
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och mal. 

• Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors. 

• Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden 
overvags minst en gang var sjatte manad. 

• Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en 
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for 
att starka kvaliteten. 

Malmo 2017-01-25 

Ida Brorsson 

Certifierad kommuna/ yrkesrevisor 
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6. Bilaga 1 - Revisionskriterier 

Hoors kommun 
Placeringar av barn och unga 

201 7-01-25 

Socialt barnavardsarbete kan vara allt fran allmant forebyggande och frivilliga insatser till 
skyddsatgarder. En placering av barn/unga kan ske frivilligt eller genom tvang. Styrningen 
av socialtjanstens insatser sker huvudsakligen genom Socialtjanstlagen (Sol) , Lag med 
sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU) samt genom uttalade mal/riktlinjer fran 
fullmaktige och namnder. 

Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453) 

Sol markerar att socialnamnden ar samhallets yttersta skyddsnat och namnden har alagts 
ett sarskilt ansvar for barns uppvaxtvillkor och skydd/st6d. Namnden ar skyldig att utreda 
enskilda barns behov och arbeta saval forebyggande som med avhjalpande insatser. Nar 
socialtjansten tar kannedom om att ett barn/ungdom behaver hjalp och st6d ska 
socialnamnden utan dr6jsmal inleda en utredning. 

Betraffande ansvaret for placerade barn och ungdomar har socialnamnden enligt Sol 
bland annat skyld ighet att: 

• Sakerstalla att varden ar god och att den framjar den enskildes samh6righet med 
anhoriga och narstaende. 

• Utreda forutsattningarna hos de hem som skall ta hand om barn/unga. 

• Medverka till att barnet/den unge far god vard och fostran i gynnsamma 
uppvaxtforhallanden . Namnden skall ocksa verka for att barn/unga tar lamplig 
utbildning samt att den som vardar sadana barn/unga tar rad, st6d och annan hjalp 
som de behaver. 

• Minst en gang var sjatte manad 6vervaga om varden ska fortsatta . 

Enligt Sol ska en vardplan upprattas nar ett barn vardas i ett annat hem an det egna (HVB, 
st6dboende eller familjehem) . Planen ska beskriva mal med varden, behov hos barnet, 
insatser som beh6vs, hur umgange med narstaende ska ske samt barnets och 
foraldrarnas syn pa varden . Planen ska aven ange eventuella insatser fran andra 
huvudman. En genomforandeplan ska aven upprattas sa snart som m6jligt vid placering 
och ska beskriva mal med insatserna, hur varden ska genomforas, hur kontakterna med 
socialtjanstens handlaggare och narstaende ska ordnas och hur barn och foraldrar utovat 
inflytande over planeringen. Genomforandeplanen bar enl igt Socialstyrelsen revideras vid 
behov. Dessa bada planer ligger till grund for uppfoljning av varden. Uppfoljningen ska 
omfatta halsa, utveckling, socialt beteende, skolgang och relationer till narstaende. 

Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52) 

Den som ar under 18 ar kan beredas vard med tvang enligt LVU . LVU kan bli aktuellt om 
det finns brister i omsorgen eller andra omstandigheter som patagligt riskerar att skada 
barnet/den unges halsa och utveckling. Vard kan ocksa ges om den unge allvarligt utsatter 
sin halsa och utveckling for risker genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt 
nedbrytande beteende. I det senare fallet kan aven unga som fyllt 18 ar men inte 20 ar 
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beredas vard med stod av LVU. Beslut om vard enligt LVU meddelas av forvaltningsratten 
efter ansbkan fran socialnamnd. Enligt LVU ska socialnamnden bvervaga fortsatt placering 
var sjatte manad. 

Kommunala mal och riktlinjer 

Kommunfullmaktige har utifran Hbbrs kommuns v1s1on 2015 beslutat om fyra 
kommunbvergripande mal for mandatperioden . Utifran de bvergripande malen har 
namnderna konkretiserat namndsmal med tillhbrande indikatorer for uppfoljning. Det finns 
inget specifikt mal beslutat av kommunfullmaktige eller socialnamnden avseende 
kommunens arbete med placerade barn och unga. Dock finns mal som har baring pa 
arbetet, se nedan. 

Kommunovergripande Namndsmal Uppfoljning 
mal 
God livsmiljo och Medborgarnas mojligheter till lndividens formaga, delaktighet och 
boende for alla delaktighet ska oka. sjalvbestammande ska framga av 

genomforandeplanen. Minst 70 %. 
Andelen medborgare som far ett gott Nojdheten gallande bemotande pa de 
bemotande av kommunen ska oka. olika brukarenkaterna/ 

vardegrundsenkaterna ska bibehallas 
Tillgangliga och eller oka jamfort med foregaende ar. 
professionella Medborgarnas uppfattning om Nojdheten gallande inflytande pa de 

inflytande i kommunen ska oka. olika brukarenkaterna/ 
vardegrundsenkaterna ska bibehallas 
eller oka jamfort med foregaende ar. 

Socialnamndens reg!emente 

Socialnamnden ska enligt reglementet8 ansvara for foljande omraden som har baring pa 
granskningsomradet: 

• Mottagande av asylsbkande 
• lntegrering av flyktingar 
• Hem for vard och boende for ensamkommande barn och ungdomar 

asylprocessen och med permanent uppehallstillstand. 

8 Senast reviderat av kommunfullmiiktige 2016-01 -27 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-10 SN 2017/287 1 (1)

SOCIAL SEKTOR
IFO

Delegation medarbetare Maria Persson

Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014, har socialnämnden 
delegerat till närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare 
delegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden och säkerställa att medarbetaren 
har tillräckliga kunskaper för detta. Inskolningen förväntas pågå mellan 3 – 12 månader.

Utredning
Socialsekreterare Maria Persson började sin anställning inom social sektor/Individ- och 
familjeomsorg 170116. Hon är sedan 2004 utbildad socionom och dessförinnan 
undersköterska. Hon har arbetat inom kommunal socialtjänst med försörjningsstöd, i 
bland annat Malmö och Lund men senast i Kristianstad med förändrings och 
rehabiliteringsarbete. Förutom sin examen och sin yrkeserfarenhet har Maria även 
utbildning i socialt arbete med krigsveteraner från 2010, samt MI utbildning från 2011. MI 
är den samtalsmodell som socialtjänsten i Höör använder både vad gäller utbildning och 
handledning.

Bedömning
Maria Persson gjorde ett aktivt val då hon sökte tjänsten i Höör. Hon har sökt sig hit pga 
vårt synsätt. Hon har därför sedan tidigare med sig mycket av nämndens värdegrund och 
delar det synsätt och de strategier som nämnden vill skall gälla för anställda inom 
sektorn. Hon har mycket goda kunskaper om den lagstiftning som tillämpas inom 
socialtjänsten och hon har snabbt satt sig in i arbetsuppgifterna, och hennes resonemang 
och bedömningar är helt i linje med nämndens uppdrag.

Det är enhetschef Jenny Wiströms bedömning att Maria Persson har tillräckliga 
kunskaper för att fatta självständiga beslut på nämndens vägnar. 

Förslag till beslut
För socialnämnden och enligt gällande delegation beslutar jag att Maria Persson, 
650827-1167, har delegation att fatta beslut på nämndens uppdrag i enlighet med 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, från och med 170501.

Christina Håkansson Jönsson
Verksamhetschef IFO
0413-28422
christina.hakansson.jonsson@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Förändring i gällande delegationsordning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att delegater i punkt 7.10 och 7.11 ska vara AU 
respektive ordförande, 1e vice ordförande eller 2a vice ordförande. 

Ärendebeskrivning
Av domar i Kammarrätt och Högsta Förvaltningsrätten framgår att beslut om 
umgängesbegränsning respektive hemlighållande av den unges vistelseort jml LVU inte 
får delegeras till tjänsteman. Med anledning av detta måste nuvarande 
delegationsförteckning förändras i enlighet med gällande domslut.  

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se

Beslutsunderlag
Kammarrätten i Göteborg har i mål 560-17, 2017-03-24, kommit fram till följande:

Beslut som utgör myndighetsutövning mot enskild och är principiellt viktiga får inte 

delegeras. Enligt HFD är beslut enligt LVU om att hemlighålla den unges vistelseort 

principiellt viktiga. Kammarrätten menar att beslut om umgängesbegränsning liknar sådana 

beslut eftersom det i båda fallen handlar om att begränsa vårdnadshavares kontakter med 

tvångsvårdade barn. De besluten får alltså inte heller delegeras utom i brådskande fall. 

Dessutom får de bara delegeras till ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden 

utsett, aldrig till en socialsekreterare.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden
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Med anledning av detta behöver punkterna 7.10 och 7.11 i gällande delegationsförteckning 

förändras. I båda fallen ska Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf ersätta Enhetschef.

Punkt 7.10
Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas

 när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren – beslut 
fattas av AU.

 när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i 
avvaktan på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf.

Punkt 7.11 
Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren – 
beslut fattas av AU

 i avvaktan på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf.
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Verksamhetsrapport till socialnämnden om PO-verksamheten 2016
av Jessica Danielsson, personligt ombud

Ur förordningen om personligt ombud (2013:522):

…

2 § Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller 
äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

…

3 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar till att 
den enskilde ska
1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället,
2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation, 
och
3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på 
jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål 
och behov.

Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes 
önskemål och behov, och
2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan 
få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

Antal klienter under 2016:

14 kvinnor
17 män

Antal nya klienter under 2016:

11 kvinnor
10 män

Antal avslutade klienter under 2016:

6 kvinnor
9 män
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Antal klienter med hemmaboende barn:

4

Vanligaste kontaktorsakerna:

 Ekonomin går inte ihop
 Svårigheter med myndighets- och vårdkontakter
 Bostad saknas
 Blanketter behöver fyllas i
 Behov av information om samhället och dess stödsystem 

Antal ledningsgruppsmöten (Ringsjödialogen):

4

Samverkansmöten:

 Nätverket i Höör (Svenska kyrkan, Röda korset, biblioteket, anhörigstödjare, 
Equmeniakyrkan, Kungshällan), 2 träffar

 Möte för informationsutbyte, kommunpolisen i Höör, 1 träff
 Finsam (Finsam Mittskåne, PO Höör, PO Hörby, PO Eslöv), 3 träffar
 Regional nätverksträff (PO i Skåne), 2 träffar
 Nationell nätverksträff (PO i Sverige), 1 träff
 Arbetsgrupp för systemfelsrapportering (PO i Landskrona, Höör, Hörby, 

Kävlinge, Burlöv), 1 träff

Resultat av PO:s arbete:

Det är svårt att mäta resultat när det gäller PO:s verksamhet. En av PO:s viktigaste 
uppgift är att ge information om och länka vidare till det stöd som samhället erbjuder 
personer med psykiskt funktionshinder. Detta innebär vanligtvis att en framåtrörelse 
påbörjas i medborgarens liv, utan att det långsiktiga resultatet för den skull tydligt 
kan tillskrivas PO.

Att finnas där, att lyssna och att stå på medborgarens sida är också en faktor som ofta 
är av stor vikt för en positiv rehabilitering och ökad egenmakt, men som inte heller är 
direkt mätbar. Många personer med psykisk ohälsa har ett litet socialt nätverk och 
ibland en konfliktfylld eller skeptisk inställning till myndigheter. En god relation 
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mellan medborgaren och PO kan därför ha lika stor betydelse för hälsa och återhämtning 
som det praktiska stöd som det personliga ombudet kan ge.

Jag vill ändå lyfta fram några utgångar där PO:s initiativ och stöd i processen har haft 
avgörande betydelse under 2016:

 Tre medborgare har fått bostad
 En medborgare har fått tid för en operation
 En medborgare har fått en större summa i retroaktiv sjukpenning
 En medborgare har gått från ekonomiskt bistånd till aktivitetsersättning
 En person har fått plats på särskilt boende
 Tre personer har fått pengar från fonder och stiftelser
 En person har påbörjat studier på annan ort
 En person har fått en uppskattad praktikplats
 Två personer har fått F-tandkort
 En person har fått ny amorteringsplan hos banken

Övriga insatser i urval:

Samverka mellan olika myndigheter och vård 
Tolka information från myndighet 
Fylla i blanketter 
Skaffa identitetshandling 
Initiera kontakt med missbruksenhet 
Medla i kontakter med myndighet 
Söka läkarhjälp och boka tid hos dietist 
Stötta vid besök hos myndighet och vård 
Hjälp med folkbokföringen 
Strukturera upp ekonomin 
Ansöka om byte av förvaltare 
Diverse ansökningar till försäkringskassan 
Söka bistånd hos kommunen (ekonomiskt bistånd, boendestöd, budgetrådgivning, m m)

Enkät:

En utvärdering av personligt ombud 2016 bifogas.

Systemfelsrapportering:

Personliga ombud ska förutom att ge individuellt stöd till medborgare även verka för att 
personer med psykiskt funktionshinder ska få det bättre som grupp. Därför ingår det i 
vårt uppdrag att rapportera det som förut kallades systemfel. Numera pratar vi hellre om 
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”brister i samhällets stödsystem”, för att betona att vi också kan rapportera förhållanden 
som allvarligt missgynnar vår målgrupp, även om lagar och regler i strikt mening har 
följts.
Under året har 10 brister i samhällets stödsystem rapporterats av PO, 2 på 
handläggarnivå, 7 på lokal nivå och ett på nationell nivå.

PO i Höör upplever att det finns några strukturella problem i samhället som i extra hög 
grad påverkar målgruppens möjlighet till välmående och egenmakt:

 Bostadsbrist (som slår extra hårt mot målgruppen)
 Kommunikation med myndigheter är krånglig och svår att förstå
 Vårdköerna är långa till exempelvis läkare och psykoterapi
 Det är svårt att komma i kontakt med vissa myndigheter, till exempel på grund 

av långa telefonköer, och när man väl får kontakt kan det ta månader innan ett 
möte kommer till stånd

 Man faller snabbt genom det ekonomiska skyddsnätet vid psykisk ohälsa
 Personer med långvarigt psykiskt funktionshinder har mycket små ekonomiska 

medel att röra sig med under många år – ibland hela livet
 Det egenansvar som läggs på individen kan bli för stort för till exempel personer 

med igångsättningsproblem (något som är mycket vanligt vid flera olika 
diagnoser)

Möte med statssekreterare på Näringsdepartementet:

I december 2016 skickade jag en skrivelse till bostadsministern om 
bostadssituationen i Sverige för personer med psykisk ohälsa, som 140 personliga 
ombud runt om i Sverige skrev under. Det resulterade i att jag tillsammans med 
personliga ombud i Hörby, Kävlinge, Burlöv och Landskrona blev inbjudna till 
statssekreterare Alf Karlsson på Näringsdepartementet i februari 2017 för att 
diskutera saken.
Vi personliga ombud är inte experter på bostadspolitik eller bostadsmarknad, men vi 
är experter på vilka effekter detta får på vår målgrupp. Det ville vi förmedla under 
mötet.
Det blev ett givande möte där Alf Karlsson berättade om regeringens arbete kring 
bostadsbyggande och vi i vår tur redogjorde för våra erfarenheter av problematiken. 
Det är en problematik som har ökat kraftigt under 2015 och i synnerhet 2016. Vi 
framhöll speciellt att det finns ett stort mörkertal när det gäller bostadslöshet bland 
personer med psykisk funktionsnedsättning, eftersom många inte har kontakt med 
myndigheter och därför inte syns i ”rullorna”. Dessutom innebär bostadslöshet inte 
alltid att man lever på gatan, utan man har i regel tagit till diverse tillfälliga 
nödlösningar. Vi framhöll också att det rapporteras från många kommuner i Sverige 
att vissa utsatta grupper (ofta nyanlända, barnfamiljer och våldsutsatta) prioriteras 
framför andra utsatta grupper i den sekundära bostadsmarknaden, så att vår målgrupp 
många gånger hamnar allra sist i kön. Samt att tröskeln för ett hyreskontrakt ofta är 
så hög att personer utan stabil ekonomi diskvalificeras som hyresgäster.
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En effekt av mötet är bland annat att jag tagit kontakt med Socialstyrelsen som just 
nu arbetar med en kartläggning av hemlöshet och sett till så att personliga ombud i 
Sverige får delta i denna kartläggning.
Andra möjliga sätt för personliga ombud att jobba vidare är att försöka upprätta 
dialog med till exempel SABO, SKL och Boverket.



Utvärdering av personligt ombud år 2016

Enkäten skickades ut till 18 medborgare som haft kontakt med personligt ombud i Höör under 2016. 
En avgränsning gjordes så att enbart medborgare som haft minst tre möten, eller motsvarande, med 
personligt ombud fick enkäten. Medborgare med okänd adress undantogs, liksom medborgare där 
PO bedömde att en enkät skulle utgöra en belastning för hälsotillståndet. I två fall nådde ej brevet 
adressaten, vilket gör att 16 enkäter återstod.

Av 16 svarade 7 medborgare på enkäten.

Hur tycker du att du blev bemött av det personliga ombudet?

6 svarade ”mycket bra”

1 svarade ”bra”

0 svarade ”mycket dåligt”

0 svarade ”dåligt”

0 svarade ”okej”

0 svarade ”ingen åsikt”

Tycker du att du fick bra hjälp av det personliga ombudet?

7 svarade ”ja”

0 svarade ”nej”

0 svarade ”delvis”

0 svarade ”ingen åsikt”

Hur har ditt liv förändrats efter att du fick kontakt med det personliga ombudet?

5 svarade ”förbättrats mycket”

2 svarade ”förbättras lite”

0 svarade ”försämrats”

0 svarade ”ingen skillnad”

0 svarade ”ingen åsikt”



Skulle du rekommendera en annan medborgare med psykisk ohälsa i Höör att ta kontakt med det 
personliga ombudet?

6 svarade ”ja”

1 svarade ”ingen åsikt”

0 svarade ”Nej”

Vad tycker du att det personliga ombudet gjorde bra?

I svaren här kan man bland annat utläsa följande:

 Löste problem snabbt

 Lärde mig att ta en sak i taget

 Förmedlade trygghet och hopp

 Hjälpte mig att få struktur

Några citat:

”Hon gjorde i princip allt bra”

”Hon har varit ett enormt stöd för mig under denna jobbiga och turbulenta tid”

”Hon har hjälpt mig att få struktur på mitt liv och fått mig att känna att jag duger – att jag faktiskt 
klarar saker själv.”

Vad tycker du att det personliga ombudet gjorde mindre bra?

Här har kommit en synpunkt som gäller att PO ej gjort det möjligt för medborgaren att fortsätta 
kontakten.

Övriga kommentarer

Här har 3 svarat:

”I det miserabla tillståndet jag var i vid tillfället var Jessica hjälp ovärderlig”

”Rätt person till denna tjänsten. Mycket förtroendeingivande”

”Ville gärna fortsätta att träffas, men det gick tydligen inte.”



ENKÄT OM PERSONLIGT OMBUD I HÖÖR

1. Hur tycker du att du blev bemött av det personliga ombudet?

Mycket dåligt       Dåligt          Okej       Bra Mycket bra   Ingen åsikt

                          
2. Tycker du att du fick bra hjälp av det personliga ombudet?

    Nej         Delvis          Ja   Ingen åsikt

            
3. Hur har ditt liv förändrats efter att du fick kontakt med det personliga ombudet?

Försämrats          Ingen skillnad       Förbättrats lite     Förbättrats mycket    Ingen åsikt

                   
4. Skulle du rekommendera en annan medborgare med psykisk ohälsa i Höör att ta kontakt 

med det personliga ombudet?

Nej             Ja         Ingen åsikt

          

5. Vad tycker du att det personliga ombudet gjorde bra?
(Fortsätt att skriva på baksidan pappret om platsen inte räcker till)

6. Vad tycker du att det personliga ombudet gjorde mindre bra?
(Fortsätt att skriva på baksidan av pappret om platsen inte räcker till)

7. Övriga kommentarer
(Fortsätt att skriva på baksidan av pappret om platsen inte räcker till)
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Översyn av insatser i ordinärt boende kopplat 
till resursfördelningssystemet

Bakgrund
Kostnaderna inom hemtjänsten har ökat dramatiskt under senare år. En delförklaring är 
stora volymökningar.

Resursfördelningssystemet över tid
År Budgeterade 

direkta 
timmar (exkl. 
servicetjänst
er)

Budgeterad 
medborgartid

Timers 
ättning

Faktiskt 
utförda timmar

Förändringar i 
resursfördelningssystem

2013 51 600 65% 495 67 273
2014 63 165 62% 495 Ingen uppgift
2015 77 000 62% 484 71 667
2016 80 000 60% 488 85 912 inkl. 

indir tid (79 567 
exkl.)

Indirekt medborgartid 
räknas in i medborgartiden 
med 30 minuter per 
arbetspass. 

2017 82 821 60% 499

Samtidigt har kostnaderna ökat oproportionerligt mycket i förhållande till 
volymökningarna. Resursfördelningssystemet baserades vid införandet på 65% 
medborgartid, vilket från 2016 ändrats till 60%. I verkligheten uppnås 56%. 

Resursfördelningssystemet och de olika IT-system som används är ett invecklat nätverk 
och inget bra verktyg för att mäta och förstå förändringar inom hemtjänsten.

Varför infördes resursfördelningssystemet 2013?
Enligt en PowerPointpresentation daterad 2012-05-15 med rubriken ”Budgetarbete 2013 
– Social sektor” är syftet med att införa ett resursfördelningssystem att ”synliggöra 
volymförändringar”. Syftet förklaras med följande stycke:

”I dag ser man bara att en verksamhet har blivit dyr. Antingen har verksamheten blivit 
dyrare per insats, eller också kostar den detsamma per insats men man har fått större 
volymer, eller också kan verksamheten blivit billigare per insats, men volymökningarna 
jättestora.”
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Uträkning av timersättningen till budget 2013
Ersättningen per timme räknades ut i samband med att budget för år 2013 gjordes. Först 
har kostnaderna för hemtjänsten budgeterats. 

Personalbudget
Personalkostnaderna beräknades genom att först ta fram antalet timmar som hemtjänsten 
beräknades utföra under år 2013. Beräknade utförda timmar baserades på ett antagande 
om att 4778 timmar per månad skulle utföras, dvs 57 336 timmar/år. Eftersom 
medborgartiden hade bestämts till 65% behövs det en total personalbudget på 
57 336/65% = 88 209 timmar.

Övriga kostnader
Även kostnader som inte är direkt hänförda till medborgartiden har ingått i kostnaderna 
som har delats för att få fram timtaxan, tex lokalhyror, avskrivningar, datorer etc. 

Servicetjänster
När timersättningen skulle räknas ut delades kostnaderna upp mellan det som gällde 
servicetjänster respektive omsorgstjänster. Kostnader för t.ex. ob-tillägg och 
trygghetslarm gäller inte servicetjänster. Kostnader som gäller både service- och 
omsorgstjänster fördelades med 10% på service och 90% på omsorg. Detsamma gäller 
budgeterade medborgartimmar, 90% av 57 336 timmar är 51 600 timmar.

Timkostnaden
Den totala budgeterade kostnaden för omsorgstjänsterna har sedan delats med det 
förväntade antalet medborgartimmar under år 2013. Det gav då resultatet 495 kr/timme.

Uppdraget
Med anledning av ovanstående har vi fått i uppdrag att göra en översyn av 
resursfördelningssystemet, riktlinjer och schabloner.

En viktig frågeställning är vad som ingår i timersättningen och vad som bör vara 
anslagsfinansierat. 

I samband med detta innebär uppdraget också att se över äldreomsorgens process för 
handläggning och genomförande.

Vad har vi gjort
 Gått igenom och tydliggjort processen från ärendehantering, genom 

genomförande och uppföljning till avslut samt dess koppling till 
resursfördelningssystemet.

 Analyserat underlaget till nuvarande resursfördelningssystem.

 Omvärldsbevakat genom studiebesök, konferenser och insamling samt 
bearbetning av material från andra kommuner.
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 Haft metodträffar med handläggare, enhetschefer och gruppledare kring 
uppföljning av mål i genomförandeplanen kopplat till behovsbedömning.

 Påbörjat arbete med samarbetsformer och organisation.

 Påbörjat en analys och förändring av riktlinjerna och schablonerna, med koppling 
till IBIC och resursfördelningssystemet. 

Så här vill vi fortsätta
 Utarbeta konkreta förslag på vad som ingår i timersättningen respektive vad som 

ska anslagsfinansieras.
 Arbeta fram ett underlag för beslut om ersättning ska ges utifrån beslutad 

schablontid eller utförd tid.
 Utarbeta förslag till nya riktlinjer i enlighet med individens behov i centrum, IBIC.
 Utarbeta förslag till nya schablontider.

Höör den 30 mars 2017

Annika Mellberg Kent Andersson Adela Lescovski
Verksamhetschef Enhetschef Enhetschef

Anders Svensson Ewa Näslund
Kvalitetscontroller Socialt ansvarig socionom
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Idéslussar i kommuner – utvecklingsprojekt 2016

Ett permanent testlabb för utveckling och 
implementering av medarbetardrivna idéer och 
innovationer i Höörs kommun

Sammanfattning av projektet

I Höörs kommun pågår sedan tre år tillbaka en stor satsning på medarbetardriven 
innovation. Fokus har hittills legat på att få fram medarbetarnas idéer och innovationer i 
äldreomsorgen. Med hjälp av Institutionen för Designvetenskap vid Lunds Tekniska 
Högskola och stöd från Vinnovas ”Idéslussar i kommuner 2015”, har Höörs kommun 
under 2015-2016 drivit ett planeringsprojekt som har undersökt möjligheterna till att 
bygga ett varaktigt testlabb för att utveckla och så snabbt som möjligt implementera de 
bästa idéerna som kommer fram i den pågående innovationssatsningen i äldreomsorgen. 
Nu vill kommunen vidga innovationssatsningen till fler av sina verksamheter och härnäst 
står t ex miljö- och byggmyndigheten på tur för en satsning på medarbetardriven 
innovation. I utvecklingsprojektet ska medarbetarnas idéer från alla verksamheter i 
kommunen aktivt och löpande kunna slussas vidare till tester i samarbete med  forskare 
på LTH.  Såväl till fysiska tester i LTH:s befintliga testmiljöer som till mobila pilottester 
ute i verksamheterna i Höör, för att snabbt kunna anpassas och implementeras efter 
medborgarnas behov.   

Projektets potential 
Behov och nytta
Liksom många andra kommuner i Sverige står Höör inför demografiska utmaningar. 
Befolkningen åldras och med allt fler äldre med stora hjälpbehov står kommunen inför en 
tuff utmaning. Under de senaste åren har efterfrågan på hemtjänst ökat med 20 – 25 
procent och prognoser visar att ökningen kommer vara fortsatt kraftig. Samtidigt har år av 
effektiviseringsarbete lett till att medborgarna är missnöjda med tjänsterna inom 
äldreomsorgen och att de anställda inte trivs på arbetsplatsen. Med anledning av detta 
driver Höörs kommun sedan 2014 en satsning som handlar om att utnyttja 
medarbetardriven innovation i äldreomsorgen. 

Hösten 2015 fick Höörs kommun stöd från VINNOVA till ett planeringsprojekt i 
”Idéslussar i kommuner 2015”. Tillsammans med Institutionen för designvetenskaper vid 
LTH undersöktes möjligheterna att bygga upp ett testlabb för de idéer och innovationer 
som kommer fram ur Höörs innovationssatsning på äldreomsorgen. Resultatet av detta 
planeringsprojekt visar att möjligheten att tillföra forskarledd kompetens och erfarenhet 
från forskning riktad mot äldreomsorgen och expertis i innovationsteknik, 
produktutveckling och arbetsmiljöforskning, till medarbetarnas idéer ger en snabbare 
utveckling mot mer träffsäker selektering och skarp implementering av de nya 
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arbetssätten, produkterna och tjänsterna som medarbetarna i Höör tagit fram.  
Kommunledningen har därför fattat beslut om att fram till sista november 2019 (med 
egna medel samt med förhoppning om extern finansiering) genomföra stora delar av det 
upplägg som planeringsprojektet i Idéslussar i kommuner 2016  lett fram till. 

Spridning och implementering
Det är inte enbart äldreomsorgen som är hårt ansatt i kommunen. Som flera andra 
kommuner kämpar även Höörs kommun med att bygga attraktiva bostäder och hålla en 
hög utbildningskvalité. Vår förhoppning är att principen om ett testlabb kan använda i 
flera av kommunens verksamheter, så att fler medarbetare får möjligheten att bidra till 
effektivare byggprocesser och en högkvalitativ utbildning. Att undersöka hur vi kan 
använda ett testlabb, där medarbetarnas idéer testas och utvecklas, blir en viktig del i vår 
satsning. Testlabbet kan skapa förutsättningar för innovation genom att ge medarbetare i 
kommunens verksamhetsområden tid, stimulans och stöd till att skapa idéer och 
innovationer som kan prövas och i olika typer av testmiljöer. 

Metoden att använda ett testlabb för att ta tillvara på goda idéer och innovationer kan inte 
bara användas av andra verksamheter inom kommunen, utan till andra kommuner som är 
intresserade. Andra kommuner kan följa projektet genom digitala rapporteringar där 
medarbetare och intressenter får dela med sig av erfarenheter, både framgångar såväl som 
utmaningar. De kommuner som vill veta mer kommer kunna kontakta projektledaren för 
mer information. 

De frågor som angrips är hur vi bättre kan uppfylla vår ambition att resurseffektivt 
erbjuda Höörs medborgare goda samhällsfunktioner, som exempelvis högkvalitativ 
äldrevårdsomsorg. Innovationerna kommer handla om att sätta människan i centrum, om 
att hitta lösningar som gör att en personcentrerad äldreomsorg kan hantera en ökad andel 
medborgare med multisjukdom och demens. Eller ett nytt socialt hållbart bostadsområde. 
Vi vill att samhällsfunktioner, som äldreomsorgen och miljö- och bygg, ska organiseras 
så att verksamheten bidrar till kontinuitet för medborgaren och mindre stress för 
medarbetarna. Innovationerna kan vara allt från produkter till tjänster för att utöva 
omsorg till nya organisationsformer för arbetet eller helt nya former av boende och stöd. 
Det handlar om att låta dem som arbetar närmast verksamheten förbättra och effektivisera 
befintliga processer, som exempelvis att finna nya sätt att sköta sårvård . Genom att 
medarbetarna får förbättra sin nya produkter och tjänster, inte sällan i kombination med 
befintliga innovationer och lösningsidéer,  efter behov, kan innovationerna skräddarsys 
för verksamheten. Det övergripande målet är bättre service till medborgarna, bättre 
nyttjande av offentliga medel, förbättrad arbetsmiljö, säkrad kompetensförsörjning och en 
kommun som utvecklas och växer hållbart. Ytterligare ett prioriterat mål är att på ett 
effektivt och generöst sätt dela med sig till alla andra intresserade kommuner i Sverige 
och utomlands.
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IDÉ OCH OMVÄRLDSANALYS 

I Höörs kommuns pågående satsning på medarbetardriven innovation i äldreomsorgen 
finns det inga resurser eller system för hur medarbetarnas idéer och innovationer ska 
kunna testas och utvecklas i testlabbsmiljöer. Det kan handla om allt från ett 
aptitstimulerande måltidsspel för medborgare i ett tidigt stadium av demens till en helt ny 
idé om hur hemtjänsten bättre kan organisera sitt samarbete med hemsjukvården. För 
Miljö- och byggmyndigheten kan det handla om en effektivare medborgardialog eller 
digitalisering av bygglovsprocessen. Idéer som behöver testas i en befintlig eller 
specialanpassad testmiljö. Det krävs kunskaper och erfarenhet av att använda 
testlabbsmiljöer och att göra utvärderingar av dessa tester så att de sedan kan skickas 
vidare, antingen till det kringliggande innovationssystemet, eller till ett pilotprojekt ute i 
omsorgsverksamheten. Institutionen för designvetenskaper vid LTH har förutom dessa 
resurser och kunskaper redan inarbetade kanaler och relationer till det kringliggande 
innovationssystemet och andra viktiga mötesplatser för forskning, innovationer och 
affärsutveckling.

Metoden för testlabb ska kunna tillämpas inom flera av kommunens verksamhetsområden 
och genom att låta medarbetarna bidra med idéer kan vi dra nytta av deras insyn och 
expertis inom respektive område. Det kommer att röra områden som Miljö- och 
byggmyndigheten, barnomsorg och skola m fl. Grundtanken är att de som arbetar närmast 
sina respektive verksamheter ska få möjlighet att utveckla dem. 

I Katrineholms kommun har man sedan ett antal år arbetat med införandet av
idécoacher enligt Katec-metoden. Det innebär att specialutbildade medarbetare, s
k idécoacher, löpande stimulerar, samlar in och slussar idéerna vidare till nästa
steg. Inspirerade av denna metod har Höörs kommun för avsikt att införa ett
sådant system som ett tredje steg under i sin innovationssatsning under 2016 och tror att 
ett testlabb blir en ovärderlig resurs även för idécoachernas löpande arbete.
Katrineholms kommun/Katec är i sin tur intresserade av att följa Höörs utveckling av en 
testlabbsresurs. Målet är att skapa samarbeten som dessa med andra kunder för att 
underlätta kunskapsöverföring. 

Aktörer
Aktörskonstellation

Höörs 16 000 invånare bor i en välmående kommun med positiv inflyttningstrend och 
stabil ekonomi. Inom kommunen finns ett aktivt näringsliv med främst små till 
medelstora företag. Totalt arbetar här 230 medarbetare inom äldreomsorgen som utgörs 
av hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård. Ledningen och medarbetarna är 
medvetna om de utmaningar äldreomsorgen står inför – och vill göra något åt dem. Det 
påbörjade innovationsarbetet är väl förankrat hos såväl medarbetare, chefer och i 
samhället Höör – både näringsliv och civilsamhället har bjudits in och det finns stort 
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intresse för att bidra och ta del. Det finns dessutom en bred politisk överenskommelse om 
innovationssatsningen. Projektgruppen som leder innovationsarbetet är etablerad och 
består av kommunchef och kommunalråd, socialchef samt medarbetare och enhetschefer 
inom äldreomsorgen. Eftersom både chefer och medarbetare genom planeringsprojektet, 
tidigare utbildning och kommande aktiviteter kommer att ha fått både kunskaper, insikter 
och inspiration till innovation bedömer vi att vi som organisation har god 
mottagarkompetens och kan ta till oss och ta vara på den möjlighet ett planeringsprojekt 
för en idésluss skulle innebära. Vi har tidigare med gott resultat genomfört ett 
planeringsprojekt är därför vana att målinriktat

genomföra förstudier och att ta fram beslutsunderlag, budget och projektplan.

Under planeringsprojektet (FRÖN) etablerade vi kontakt med Institutionen för

designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Institutionen bedriver

tvärvetenskaplig forskning om relationen mellan människa, teknik och design. En stor del 
av forskningen handlar om åldrande, hjälpmedel och organisation inom

sjukvård- och omsorg. Eftersom det från institutionen finns en strävan efter nära

samarbete med vård- och omsorgsmiljöer har ett konkret samarbete påbörjats.

Exempelvis har Höörs äldreomsorgs medarbetare under 2014 års 

innovationsutbildning få arbeta med idéutveckling genom att para ihop egna erfarenheter 
och idéer med forskning kring äldre som bedrivs vid institutionen -

bland annat om smittspridning, ljussättning, reglering av temperatur, robotteknik, 
luftkvalitet och förpackningsdesign.

Vid institutionen finns flera olika testmiljöer i form av testlabb: ett fullskalelabb,

ett virtuellt labb, ett användbarhetslabb, ett klimatlabb, ett aerosollabb och ett mekaniskt 
labb. Det finns också stor kunskap och erfarenhet av att skapa tillfälliga

testmiljöer och av att planera, genomföra och utvärdera olika typer av test.

Institutionen kommer i planeringsprojektet att ha en konsulterande roll både när det gäller 
testmiljö och metod för test och idéutveckling.

Genomförbarhet
ORGANISATION OCH STYRNING

Projektägare är Michael Andersson, kommundirektör i Höörs kommun. Projektet

styrs av en styrgrupp som utöver Michael består av Stefan Lissmark och Anna

Palm, båda kommunalråd samt Fredrik Nilsson, prefekt vid Institutionen för

designvetenskaper, LTH. Den största delen av det operativa arbetet sker i

projektets arbetsgrupp som består av Monica Dahl, socialchef, 
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Peter Wollin, utvecklingschef,  Nicklas Gustafsson, undersköterska i hemtjänsten, 
Michael Blomé, forskare vid Designvetenskaper, KTH och Jessika Sellergren, 
koordinator vid Designvetenskaper, LTH och Anna Lindsjöö Ersöz, konsult som följt 
hela innovationssatsningen och som var projektledare för planeringsprojektet. Nicklas 
Gustafsson, som varit involverad i hela innovationssatsningen leder utvecklingsprojektet. 
Projektledaren leder projektet operativt utifrån de strategiska beslut styrgruppen fattar. 
Den del av arbetet som utförs av medarbetare vid LTH ersätts till timpris baserat på 
lönekostnaden, men även LTH bidrar med tid och resurser ”in kind”. Nyttjande av 
testlabb ersätts till självkostnadspris.

Förväntat resultat efter avslutat utvecklingsprojekt 

- Varaktig struktur för vidareutveckling av medarbetarnas idéer. 
- Säkerställa implementering av medarbetarnas idéer.
- Möjliggöra att det innovationsarbete som kommit längst i äldreomsorgen 

sprids till andra delar av kommunens verksamheter. 
- Genom en naturlig och verksamhetsnära kontakt med aktuell forskning får 

medarbetarna i Höörs kommun en kontinuerlig utblick i omvärlden. 
- Förbättrad relation mellan kommunen och näringslivet och kommunen och 

civilsamhället.
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SOCIAL SEKTOR
Individ och familjeomsorgen

Erbjudande om ny lokal till Länken

Bakgrund 
Länken har blivit uppsagda från sin lokal på Kungshällan då social sektor behöver lokalarna till annan 
verksamhet. Socialnämnden har tagit beslut om att de inte behöver flytta förrän det finns en annan 
tillgänglig lokal att erbjuda dem.

Erbjudande
Höörs kommun fastighetskontoret har erbjudit social sektor lokalen Hagahuset på Hagagatan att i sin 
tur erbjuda Länken. Huset erbjuds utan hyra men sektorn får ansvara för driften som beräknas uppgå 
till cirka ≥50 000: -/år och utgöras av el/värme samt renhållning. En del renoveringsarbete måste 
också utföras. Uppfräschning genom t ex målning av väggar kan utföras av Växthusets personal. Vad 
gäller eldragning, samt iordningsställande av kök inklusive genomgång av status på elektrisk 
utrustning behöver det genomföras av behörig personal. Denna kostnad belastas social sektor. 
Kostnadsberäkning för detta är ej gjord.
En flytt är möjlig så snart nödvändiga åtgärder är genomförda, lokalerna är i dagsläget tomma.

Länkens inställning
Företrädare för Länken har tittat på huset och bedömer att det kommer att bli en bra lokal för 
verksamheten och de är mycket positiva till en flytt dit så snart som möjligt.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att erbjuda Länken lokalen Hagahuset, med adress Hagagatan, till sin 
verksamhet. Socialnämnden föreslås också ansvara för att betala driftskostnaderna löpande samt 
begära offert för nödvändig genomgång av el och kök.

Christina H Jönsson
Verksamhetschef
Individ och familjeomsorgen

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden



Information från Socialnämnden
Reducerad verksamhet inom hemsjukvården, 
äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS.

Under sommaren kan längre väntetider förekomma i samband
med exempelvis; provtagning och inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter. 
Distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Kommer att ha begränsning eller fördröjning av sina insatser.

Även handläggningstiderna för bistånd gällande hemtjänst, serviceinsatser,
med mera enligt Socialtjänstlagen och LSS förväntas bli längre även om det handläggs så 
skyndsamt som möjligt. Orsaken till förändringarna är den stora bristen på hälso- och 
sjukvårdspersonal samt svårigheter att rekrytera biståndshandläggare.

Hjälpmedelsförrådet Åtorp sem stängt v30-33
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