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Syfte
Riktlinjerna är ett övergripande styrdokument för socialtjänstens arbete med
handläggning av familjehem. Riktlinjerna ska bidra till en rättssäker handläggning för
barn och unga som placeras utanför hemmet. Riktlinjerna ska även bidra till att
vården av barn och unga är trygg, säker, effektiv och kunskapsbaserad. Riktlinjerna
ska ge personal som arbetar med handläggning av familjehem stöd och vägledning i
arbetet.
Riktlinjerna utgår från lagar, föreskrifter och allmänna råd samt socialstyrelsens
handbok Barn och unga i familjehem och HVB.
Riktlinjerna ska även ses som ett led i att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga (3 kap. 3 a
§ SoL).

Avgränsningar
Riktlinjerna omfattar socialtjänstens arbete med familjehem som tar emot barn och
unga 0-20 år som behöver vård utanför det egna hemmet med stöd av beslut om
vård enligt SoL eller LVU.
Riktlinjerna omfattar även familjehemsvård av ensamkommande barn som anvisats
till kommunen av migrationsverket.
Riktlinjerna omfattar inte insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar, som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 §
första stycket p 8 LSS.
Riktlinjerna avser inte att beskriva utredning eller handläggning i barnavårdsärende
utan förutsätter att det redan har gjorts en utredning av barnets behov av skydd eller
stöd enligt 11 kap 1 och 2 §§ SoL (se riktlinjer för handläggning i Socialförvaltningens
kvalitetsledningssystem).

Mål
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga växer upp under
trygga och goda förhållanden (5 kap 1 § SoL). Barnets bästa ska alltid beaktas.
Familjehemmet som tar emot ett barn ska ha god kunskap om och goda
förutsättningar att utöva vård av barn och unga.
Arbetet med familjehemsvården skall sträva efter att hålla god stabilitet och
kontinuitet.
Barn och unga ska få ta del av insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap
genom en evidensbaserad praktik.
Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma möjligheter som
andra barn.
Målet med familjehemsvården är att barn och ungas individuella behov skall
tillgodoses samt att främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk
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och social utveckling hos barn och unga (SoL 5 kap §1). Strävan med arbetet är
generellt sett att barn ska återförenas med sina föräldrar eller andra för barnet viktiga
personer, om det är gynnsamt för barnet.

Barnets bästa och barnets röst
All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s
barnkonvention och gällande svensk lagstiftning.
I enlighet med FN:s barnkonvention ska alla barn som blir föremål för insatser enligt
SoL eller LVU informeras om sina rättigheter. Detta innebär en ovillkorlig skyldighet
för socialtjänsten att se till att barnet får information på ett sätt som barnet kan ta till
sig, utifrån ålder och mognad.
I inledningen av socialtjänstlagen sägs att ”vid beslut eller andra åtgärder som rör
vård- eller behandlingsinsatser ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med
barn avses varje människa under 18 år. (1 kap 2 § SoL)
I 11 kap. 10 § SoL förtydligas barnets rätt till information. ”När en åtgärd rör ett barn
ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter
i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes
ställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och
inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och
mognad.”
Socialtjänstlagen ålägger socialnämnden att i samarbete med hemmen främja ”en
allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn
och ungdom” (5 kap. 1 § SoL).
Dessa är de överordnade principer som gäller i allt socialnämndens arbete för barn
och ungdom. Motsvarande bestämmelser finns i föräldrabalken (6 kap. 2 a, b §§) och
i LVU (1 §).
I föräldrabalken sägs att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran
samt rätt till aktning för sin person och egenart och frihet från olika former av
kränkande behandling (6 kap. 1 § FB).

Vård i familjehem
För de barn eller unga som behöver vård utom hemmet är kommunen skyldig att
erbjuda vård antingen i hem för vård och boende (HVB) familjehem eller stödboende
(6 kap. 1, 2,3 §§ SoL).
Familjehemsvård är idag den vanligaste vårdformen för barn och unga, men den kan
inte ersätta institutionsvård för barn och ungdomar som behöver särskilt hög
omhändertagandegrad och professionellt inriktad vård och behandling.
Placeringar skall i första hand sökas i barnens naturliga nätverk (6 Kap. 5 § SoL).
Familjehemmet skall tilldelas en egen socialsekreterare. Denne ansvar för att
rekrytera, utreda, utbilda och ge stöd samt handlägga övriga frågor som rör
familjehemmen. Barn som placeras i familjehem har en egen socialsekreterare. Den
socialsekreterare som arbetar med familjehem skall ha ett tydligt fokus gentemot
familjehemmet medan barnets socialsekreterare arbetar med frågor som rör det
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placerade barnet. I början av en placering är det viktigt att familjehemssekreteraren
och barnets socialsekreterare har en tät kontakt med familjehemmet.
Socialnämnden ansvarar för att barn och unga som behöver familjehem får komma
till ett familjehem som motsvarar barnets behov. Vården ska utformas så att den
främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående (6 kap. 1 § SoL).
Vården i familjehemmet ska bedrivas i samråd med socialtjänsten (6 kap 4§ SoL).
Socialtjänsten ska hålla sig väl förtrogen med förhållandena i familjehemmet och ge
stöd både till den unge och till familjehemsföräldrarna genom personliga besök i
familjehemmet och på annat lämpligt sätt.
Enligt 6 kap. 7 a § 1 socialtjänstlagen ska socialnämnden lämna dem som vårdar ett
barn i familjehem, jourhem eller HVB råd, stöd och annan hjälp som de behöver.
Ett alternativ till uppväxtplacering är nationell adoption, ett annat är
vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrarna (enligt 6:8 FB) och ett tredje är att
vårdnaden överflyttas till en annan, särskilt förordnad vårdnadshavare (6:7 FB).

Umgänge
Barnets umgänge med släkt och nätverk måste planeras utifrån en sammanvägd
bedömning av vad som är barnets bästa. I denna bedömning ingår barnets egna
synpunkter som en viktig del. Umgänget skall vara till gagn för barnet och måste
planeras utifrån barnets behov. Det är viktigt att familjehemssekreteraren och
barnets socialsekreterare för en kontinuerlig dialog med familjehemsföräldrarna om
barnets umgänge med sina föräldrar och deras tankar om barnets reaktioner efter
umgänge med vårdnadshavare och andra anhöriga. Det är i många fall en svår
uppgift för familjehemsföräldrarna att stötta barnet utan att kränka hans eller hennes
lojalitet med sina anhöriga. Familjehemmet kan inte motsätta sig att barnet träffar
sina föräldrar och det ingår i uppdraget att familjehemmet ska medverka till kontakt
mellan föräldrar och barn. I särskilt svåra umgängessituationer måste socialtjänsten
hjälpa till.
Barnets socialsekreterare ansvarar för att ersätta eventuella kostnader som kan
uppstå vid umgänge.

Lagstiftning
Barn kan vistas i familjehem antingen med stöd av beslut om vård enligt SoL, LSS
eller LVU eller genom ett medgivande om privatplacering enligt SoL (6 kap. 6 § 1 st
SoL). När socialnämnden beslutar om vård medger den samtidigt att barnet får tas
emot i familjehemmet, som förutsätts vara noggrant utrett, utbildat och godkänt för
det enskilda barnet. Det är således socialnämnden som - utifrån en bedömning av
barnets behov - har initierat vården och placerat barnet med eller utan samtycke från
vårdnadshavare.
Oavsett vilken den lagliga grunden är för placeringen ska förhållandena i
familjehemmet och förutsättningarna för vård där vara utredda och socialtjänsten ska
ha godkänt att barnet får tas emot i hemmet.
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Handläggare ska hålla sig uppdaterade om lagar och föreskrifter inom sitt
verksamhetsområde.

Om familjehemsföräldrar separerar
Familjehemsföräldrar som separerar får inte själva bestämma hos vem av dem som
det placerade barnet ska bo, utan socialnämnden måste göra en särskild utredning i
frågan och fatta ett nytt placeringsbeslut grundat på en ny vårdplan.

Lagstiftning
Barn kan vistas i familjehem antingen med stöd av beslut om vård enligt SoL, LSS
eller LVU eller genom ett medgivande om privatplacering enligt SoL (6 kap. 6 § 1 st
SoL). När socialnämnden beslutar om vård medger den samtidigt att barnet får tas
emot i familjehemmet, som förutsätts vara noggrant utrett, utbildat och godkänt för
det enskilda barnet. Det är således socialnämnden som - utifrån en bedömning av
barnets behov - har initierat vården och placerat barnet med eller utan samtycke från
vårdnadshavare.
Oavsett vilken den lagliga grunden är för placeringen ska förhållandena i
familjehemmet och förutsättningarna för vård där vara utredda och socialtjänsten ska
ha godkänt att barnet får tas emot i hemmet.
Handläggare ska hålla sig uppdaterade om lagar och föreskrifter inom sitt
verksamhetsområde.

Olika former av familjehem
Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot
barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs
yrkesmässigt (3 kap. 2 § SoF). Vid tolkning av begreppet stadigvarande måste
hänsyn tas till barnets ålder och till den tidsuppfattning barn har i olika åldrar. Många
gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och skall alltid
komma i fråga i första hand.
Om det inte finns släktingar eller andra närstående eller om dessa ej bedöms
lämpliga kan barnet flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar eller till ett
konsulentstött familjehem.
Nätverkshem: t.ex. mor- och farföräldrar, syskon, faster, farbror, moster, morbror
och kusiner, styvförälder, tidigare kontaktfamilj, skolpersonal eller någon som
barnet/ungdomen känner sedan tidigare.
Nätverkshem för ensamkommande flyktingbarn: Familjer som har anlänt till
Sverige tillsammans med och vill ta ansvar för ett närstående barn som saknar
vårdnadshavare i Sverige.
Privatplacering: När vårdnadshavaren själv önskar placera sitt barn för
stadigvarande vård i ett hem som inte är barnets eget. När socialnämnden i
vårdnadshavarens hemkommun får en ansökan om att godkänna ett sådant hem är
nämnden skyldig att utreda förhållandena i hemmet och om hemmet inte är olämpligt
bevilja ett medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL. En privatplacering är en
överenskommelse mellan barnets vårdnadshavare och hemmet där det är
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vårdnadshavaren som står för barnets försörjning och eventuell ersättning till
hemmet. Föräldrarna förutsätts behålla sin aktiva fostrarroll för barnet. I dessa fall
finns det ingen vård- eller genomförandeplan.
Dokumentation vid privatplacering görs på samma sätt som vid andra placeringar,
det vill säga uppgifter om det enskilda hemmet tillförs en familjehemsakt och
uppgifter om barnet dokumenteras i barnets personakt. En kopia på
medgivandeutredningen lägg i barnets akt, som ej gallras (12 kap. 2 § 3st SoL). En
privatplacering ska övervägas (tom barnets 18-årsdag) enligt samma regelverk som
andra placeringar, dock undantas dessa familjer från den rätt till råd, stöd och annan
hjälp som tillfaller andra familjehem, jourhem och HVB enligt 6 kap. 7 a § SoL
(regeringens proposition 2012/13:10, s. 87).
Konsulentstött familjehem: Familjehem som är medlem i en organisation som drivs
som ett företag. Företaget arbetar med familjehemsrekrytering och coachning
och medlemmarna i företaget erbjuds omfattande stöd, kan också vara i form av
en s.k. förstärkt familjehemsvård.
Borgholms kommun skall i första hand använda sig av familjehem rekryterade av
Borgholms kommun. Om särskilda skäl föreligger kan konsulentstödda familjehem
användas. Dessa skall utredas och bedömas som alla andra familjehem.
Socialnämnden har samma ansvar för barnen i de konsulentstödda hemmen.
Borgholms kommun har avtal med upphandlade konsulentsstödda familjehem via
SKL. Då behov av att anlita konsulentstött familjehem söker barnets
socialsekreterare via konsulentorganisationerna en lämplig familj.
Konsulentorganisationen delger en familjehemspresentation på tilltänkt familjehem.
Därefter tar familjehemssekreteraren kontakt och gör en kompletterande utredning
enligt 6 kap 6§ SoL.

Rekrytering
Socialnämnden behöver regelbundet söka familjer som kan tänka sig att vara
familjehem. I första hand sker rekryteringen via sociala medier i form av hemsida och
facebook samt i tidningen vid behov.

Säkerhetstänkande vid rekryteringen av familjehem
När ett familjehem ska rekryteras är det viktigt att beakta de erfarenheter som
vanvårdsutredningen (SOU 2011:61, sid 288-297) visar. Riskfaktorer när det gäller
vanvård är störst för barn som är ensamma eller övergivna och barn som skiljer ut sig
från andra. Riskmiljöer för övergrepp är slutna isolerade miljöer, fundamentalistiska
sektliknande miljöer och placeringar hos inflytelserika personer. Andra riskfaktorer i
familjehemmet är psykisk sjukdom, missbruk och hem som driver familjeföretag.
Familjehemsföräldrarna ska erbjudas sammanhang, exempelvis träffar med andra
familjehemsföräldrar, där de ingår med andra vuxna. Handläggare ska överväga
lämpligheten i att ge uppdrag till ett tilltänkt familjehem där det står klart under
utredningen att familjehemmet inte vill delta i sådana sammanhang. Sådana
sammanhang ger socialnämnden insyn i familjehemmet vilket är positivt för barnet.
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Utredning
Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om vad en utredning om
familjehem ska innehåll och hur den ska bedrivas (SOFS 2012:11). Alla familjehem
ska vara utredda och bedömda som lämpliga innan barnet flyttar in.
I Borgholms kommun används i första hand Nya Kälvestensintervjun som en del av
utredningen.

En familjehemsutredning genomförs i flera steg:
Registerutdrag
Då en familj anmält intresse för att ta uppdrag som familjehem inleds rekryteringen
med information om hur utredningen kommer att genomföras. Familjens samtycke
inhämtas för att registerutdrag skall kunna rekvireras från socialregister, polisens
misstanke- och belastningsregister via blankett avsedd för personer som ska arbeta
på HVB-hem (familjehem), och Kronofogdemyndighetens register. Därutöver kan
information från Försäkringskassan inhämtas om sjukfrånvaro de senaste tolv
månaderna.
Registerutdrag inhämtas sedan årligen för aktiva familjehem och kontaktfamiljer.
BRA-fam
När registerutdragen inkommit och familjen utifrån dem kan bedömas lämpliga att gå
vidare med görs ett hembesök där en kortare intervju genomförs med hjälp av
socialstyrelsens instrument, BRA-fam.
Kartläggande utredning
I de fall BRA-fam visar att familjen är lämplig att utreda vidare får familjen vid ett
andra hembesök lämna faktauppgifter om tidigare erfarenheter, familjeförhållanden
och familjens sammansättning, bakgrund, barndom och uppväxtförhållanden,
bostadsförhållanden och närmiljö, utbildning och arbetsförhållanden, ekonomi, fritid,
intressen och levnadsvanor, nätverk, hälsa, rökning/alkohol/narkotika, religion
och/eller livsåskådning, motiv och inställning till uppdraget. Då det finns befintliga
barn i det tilltänkta familjehemmet bör deras inställning till att ta emot placeringar
inhämtas.
Referenser
Referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder ska begäras från minst två av
varandra oberoende personer (SOSFS 2012:11).
Om andra kommuner har eller under de senaste fem åren har haft barn eller unga
placerade i familjehemmet, ska referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder efter
samtycke från denne begäras från dessa kommuner (SOSFS 2012:11).
Djupintervju
I de fall familjen bedöms lämplig att gå vidare med efter ovanstående steg är nästa
steg i utredningen en djupintervju i första hand enligt Nya Kälvestensmetoden.
Familjehemsföräldrarna intervjuas separat och samtidigt. De som gör intervjuerna
enligt Nya Kälvestensmetoden skall vara diplomerade av utbildare i metoden.
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Analys
Om utredningen görs enligt Nya Kälvestensmetoden skall djupintervjuerna
analyseras av utomstående person som är utbildad och godkänd för analys av Nya
Kälvestensintervju.
Kommunicering enl §17 FL
Utredningen skickas till familjehemmet för kommunicering som ges möjlighet att
inkomma med synpunkter på faktamaterialet innan sammanfattning och bedömning
görs.
Bedömning
Familjehemsutredningen avslutas med en bedömning av hur familjens resurser
svarar mot barn och ungas behov. Vad som framkommit om familjen beskrivs i
termer av föräldraförmåga och ska ställas mot barns behov inom de fyra olika
behovsområdena enligt BBIC. Både negativa och positiva faktorer sammanvägs,
svagheter på vissa punkter kanske kan rättas till genom utbildning eller uppvägas av
styrka i andra avseenden.
Om det i något av ovanstående steg framkommer omständigheter som gör att den
tilltänkta familjen är olämplig behöver familjen informeras om det omedelbart och
utredning enligt 11 kap 1 § SoL avbrytas. Ett sådant ställningstagande kan inte
överklagas av det tilltänkta familjehemmet.
Matchning
Barnets socialsekreterare tar del av familjehemsutredningen och gör en matchning
utifrån ett enskilt barns behov.
Medgivande
Medgivande att ta emot barn meddelas av socialnämnden i vårdnadshavarens
hemkommun (6 kap. 9 § SoL) Familjehemmet blir formellt godkänd som familjehem
först när beslut om placering behandlats i Socialnämndens individutskott och beslut
enligt 6 kap. 6 § SoL fattas av nämnden.
Dokumentation
En familjehemsakt upprättas i verksamhetssystemet ProCapita när utredning inleds
på familjehemmet. Uppgifter om det enskilda hemmet tillförs en familjehemsakt och
uppgifter om barnet dokumenteras i barnets personakt. En kopia på
medgivandeutredningen lägg i barnets akt, som ej gallras (12 kap. 2 § SoL). Vid
placering av ett barn startas en verkställighet på familjehemmet i Procapita där löpande
dokumentation av händelser av betydelse skall föras.
Akt i Arkivet
I arkivet upprättas en akt där inkomna handlingar, avtal och liknande förvaras. Vad
som läggs i arkivet skall kortfattat dokumenteras i ProCapita.
Avtal
I 6 kap 6b § SoL regleras socialnämndens skyldighet att ingå avtal med familjehem
som tar emot andras barn i eget hem. I avtalet ska framgå de villkor som ska gälla för
uppdraget kring barnet. Villkoren i avtalet ska noga gås igenom innan avtalet skrivs
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under. Detta innebär även en skyldighet för nämnden att ingå avtal med så kallade
konsulentstödda familjehem.
Uppsägning
Uppsägningen bör ske skriftligen och med en uppsägningstid för vardera part om en
månad. Befintlig uppsägningsmall skall användas (se bilaga).
Ersättning
Ersättning till familjehem utgår i form av arvode vilket är en ersättning för
familjehemmets arbete och tid samt omkostnadsersättning vilket avser täcka de
merkostanders som familjehemmet får när de tar emot barnet i sin familj.
Ersättningen till familjehem skall följa SKL:s rekommendationer. Handläggare har
delegation att besluta om ersättning inom dessa rekommendationer. Inför att
uppdraget inleds skall ersättning diskuteras med familjen. Om familjehemmet kräver
högre ersättning än vad SKL rekommenderar, se gällande delegationsordning.
Arvode
Borgholms kommun utgår från det som SKL kallar förhöjt arvode (ej grundarvode, se
bilaga) med hänvisning till att kommunen måste var konkurrenskraftig gentemot
konsulentstödda familjehemsföretag.
Ett uppdrag som familjehem berättigar inte till arbetslöshetsersättning. Det arvode
som betalas ut är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst.
Socialnämnden drar preliminärskatt och betalar sociala avgifter. Arvodet är
sjukpennings- och pensionsgrundande. Dock berättigar det inte till tjänstepension.
Uppdraget berättigar inte till semesterlön eller semesterersättning. Denna information
ska lämnas till familjehemmet.
Omkostnadsersättning
Borgholms kommun utgår från det som SKL kallar tilläggskostnad när det gäller
omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen minskas därefter med summan för
barnbidrag alternativt studiebidrag som utgår till barnet.
Alla omkostnader kring den placerade anses då vara inkluderade såsom livsmedel,
kläder/skor, personlig hygien, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, Tv, telefon och
normalt slitage barn/skolbarnomsorgsavgift, specialkost, medicin, glasögon/linser, kostsamma
fritidssysselsättningar såsom ishockey, ridning, balett, semesterresor, busskort eller inköp av
moped.
En individuell bedömning skall dock alltid göras. Barn och ungdomar som placeras i
familjehem får inte särbehandlas i familjen. Hänsyn måste därför tas både till det placerade
barnets behov och till familjehemmets standard.
Omkostnadsersättningen är varken sjukpennings- eller pensionsgrundande, ej heller
skattepliktig. Denna information ska lämnas till familjehemmet.
Akutplacering
Om ett familjehem tar emot ett barn på kort varsel, så kallad jourplacering, skall
särskild ersättning utgå under max fem dagar. Ersättningen delas upp på 200 kronor i
omkostnadsersättning och 800 kronor i arvode per dag.
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Barnomsorgsavgift
Barnomsorgsavgifter faktureras direkt till socialförvaltningen.
Familjehemssekreteraren ansvarar för att underrätta berörd utbildningsförvaltning i
samband med placering.
Förlorad arbetsinkomst
Om behov bedöms föreligga kan familjehemmet under en viss period få ersättning för
förlorad arbetsinkomst (se gällande delegationsordning).
Utrustning i familjehemmet
När barnet ska flytta in i familjehemmet så kan det tillkomma en del kostnader för
personlig utrustning eller utrustning till exempelvis barnets rum. Då utgår man ifrån
vad som finns och vad barnet behöver utrustas med i ett inledande skede vilket kan
beviljas som extra ersättning till familjehemmet (se gällande delegationsordning).
Det kan även vara så att en extra utbetalning av omkostnader kan behöva göras om
barnet saknar nödvändig basgarderob och/eller utrustning.

Information till familjehemmet och sekretess
För att familjehemmet ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver de få nödvändig
information. Samtycke till att lämna information ska i första hand inhämtas från
vårdnadshavare och unga över 15 år. Om samtycke inte lämnas kan socialnämnden
lämna nödvändig information med stöd av 10 kap 2 § OSL.
Kommunala familjehem omfattas inte av sekretesslagen då de så långt som möjligt
skall fungera som vanliga föräldrar. Socialnämnden kan uppmana familjehemmet att
hantera känsliga uppgifter om barn och föräldrar med stor försiktighet. I särskilda
undantagsfall, exempelvis känsliga uppgifter om barnets föräldrar, kan uppgifterna
lämnas till familjehemmet med förbehåll enligt 10 kap 14 § OSL. Dessa uppgifter får
inte familjehemmet föra vidare.

I samband med placering
Inför en placering bör barnet, men även föräldrar och familjehem få tid att förbereda
sig, bli insatta i planeringen, lära känna varandra och ta del i planering av fortsatt
umgänge. Föräldrarna ska i möjligaste mån ges tillfälle att möta
familjehemsföräldrarna innan barnet flyttar till familjehemmet. Föräldrarnas egen
beskrivning av barnets personlighet, vanor, intressen m.m. är oersättlig för dem som
ska svara för den fortsatta vården. Det kan även bidra till att underlätta umgänget
mellan föräldrar och barn.
Ensamkommande barn som placeras i familjehem.
Ensamkommande flyktingbarn utreds på samma sätt som barn som bor och lever i
Sverige. Ett beslut om placering fattas på samma grunder som för andra barn.
Handläggare behöver ha i åtanke att barnet eller den unge ska vidmakthålla sina
relationer till anhöriga från hemlandet.
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Ensamkommande barn som placeras i nätverksfamilj
Många ensamkommande barn kommer till Sverige tillsammans med en släkting eller
vän till familjen som erbjuder sig att ta ansvar för barnet. Även dessa familjer skall
utredas enligt Kap. 6 § 6 SoL. För utredning av dessa familjer finns ett särskilt
framtaget material som är anpassat för nyanlända till Sverige och innehåller förutom
utredningsfrågor även information om utredningsprocessen, lagstiftning samt ansvar
mellan stat och kommun (se bilaga).
Gällande beslut om arvode till nätverksplacerade ensamkommande barn och unga
hänvisas till den kartläggning som gjorts av Kalmar läns IFO-chefer avseende bland
annat ekonomisk ersättning vid placering av ensamkommande barn och unga hos de
anhöriga Migrationsverket har anvisat barnen till (se bilaga).
Arvode utgår till nätverksfamiljer motsvarande lägsta arvodesnivå enligt SKL:s
rekommendationer för arvode till kontaktperson.
För barn som bor på migrationsverkets anläggning med sitt familjehem betalas ingen
omkostnadsersättning ut då migrationsverket står för alla kostnader.
Innan barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) och inte bor på
migrationsverkets anläggning, ersätts familjehemmet med den lägsta
omkostnadsersättning som finns i SKL:s riktlinjer minus det matbidrag som
migrationsverket betalar ut. Om särskilda behov finns kan en högre
omkostnadsersättning utgå. En individuell bedömning skall alltid göras.
När barnet har fått PUT ersätts familjehemmet med lägsta omkostnadsersättning i
SKL:s riktlinjer minus barnbidrag/studiebidrag. Om särskilda behov finns kan en
högre omkostnadsersättning utgå.

Stöd till familjehem
Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller
hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan
hjälp som de behöver (6 kap 7 a § SoL).
Familjehemssekreteraren, barnets socialsekreterare och familjehemmet ansvarar
gemensamt för att kontakt och besök sker regelbundet och då extra behov uppstår
vilket skall framgå av familjehemsavtalet.
Stöd och vägledning
Familjehemmen har rätt till regelbundet stöd i sitt uppdrag genom socialtjänsten. Med
stöd avses fortlöpande kontakt och samtal med familjehemmet både genom besök
men också via telefon.
Handledning
Handledning är en strukturerad form av samtal som syftar till att tillgodose det behov
som familjehemsföräldrarna periodvis kan ha av att diskutera och bearbeta egna
känslor och upplevelser som har med uppdraget att göra.
Utbildning
Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden
avser att anlita för vård av barn i familjehem (6 Kap. 6 c § SoL).
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I samband med rekrytering eller i början av placeringen ska familjehemmet gå
utbildningen ”Ett hem att växa i”. Utbildningen ges av någon av de utbildare som
finns i Kalmar län.
Socialtjänsten kan inte acceptera att familjehem undandrar sig regelbundet stöd från
socialtjänsten. Ansvaret för att delta i handledning och fortbildning ska skrivas in i
avtalet med familjehemmet (se bilaga). Dessa tillfällen ger socialtjänsten möjlighet att
försäkra sig om att vården följer uppgjord plan och att familjehemmets kompetens
motsvarar uppdragets art.

Försäkringsskydd
För försäkringsfrågor hänvisas till Borgholms kommuns försäkringsmanual i
ekonomihandboken på kommunens internsida. Familjehem rekommenderas att ha
hemförsäkring och att informera sitt försäkringsbolag om att en extra familjemedlem
tillkommer.

Anmälan mot familjehem
Om nämnden genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om att förhållandena
i ett familjehem är otillfredsställande, ska förste socialsekreterare delges
informationen och göra ett ställningstagande (förhandsbedömning) till om utredning
av familjehemmet enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas. Om utredningen visar på
missförhållanden i familjehemmet inleds utredning enligt 11 kap. 1,2§§ SoL av
barnet. Om barnet antas fara illa måste nämnden omedelbart ingripa till barnets
skydd.

Samordning av insatser
Samordning av insatser behövs då hela eller delar av familjen har, eller är i behov av,
insatser från flera enheter inom socialförvaltningen. Erbjudna insatser skall
samordnas till en vårdkedja och komplettera varandra för att på bästa sätt ge familjen
det stöd och den hjälp de behöver. Barnets behov skall vara i centrum.

Det tredelade föräldraskapet
Det tredelade föräldraskapet bör prägla placering av barn i familjehemsvård.
Socialtjänsten, vårdgivarna och föräldrarna runt barnet utifrån vårdansvar bildar det
tredelade föräldraskapet. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som
en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet.
Samverkansöverenskommelse finns mellan länets kommuner och landstinget i
Kalmar län angående hälsoundersökning inkl tandvård av barn som placeras enl.
SoL och LVU.
Asylsökande barn och unga som vistas i landet utan tillstånd har rätt till hälso- och
sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga barn.
Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan skall användas om barnet eller den unge har behov av
insatser från hälso- och sjukvården samt socialtjänst om behov finns. Den som ser
behovet är skyldig att initiera en SIP. Den enskilde kan själv begära en SIP.
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Kontinuitet och stabilitet
Barnets eller den unges behov av kontakt med sina föräldrar före, under och efter en
placering är av särskild vikt för att barnet eller den unge ska utvecklas gynnsamt
(Risholm-Mothander, Broberg, 2015). Under en pågående placering ska arbetet med
att stödja en positiv förändring i hemmiljön syftande till att göra placeringstiden så
kort som möjligt prioriteras eller för att underlätta ett umgänge, om det är gynnsamt
för barnet.
Rättssäkerheten för barnets vårdnadshavare får inte åsidosättas men ska heller inte
tillåtas gå före barnets rätt till en trygg och stabil uppväxt. I de fall det står klart att det
är en placering med ett uppväxtperspektiv som är den bästa insatsen för barnet
måste ett arbete påbörjas för att säkerställa den långsiktiga tryggheten för barnet.
Vårdnadshavaren ska involveras i detta arbete och ta ställning till hur och om
han/hon vill och kan vara förälder på avstånd.

Referenslista:
Socialtjänstlagen (2001:453)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Förvaltningslag (1986:223)
Föräldrabalk (1949:381)
Stärkt stöd och skydd för barn och unga, Prop. 2012/13:10
Barn och unga i familjehem och HVB (socialstyrelsen )
Vanvård i social barnavård - slutrapport, SOU 2011:61
Små barns behov av en långsiktig trygg bas – en barnpsykologisk kunskapsöversikt,
Pia Risholm-Mothander, Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet, 2015
Bilagor:
Familjehemsersättning nätverkshem flyktingar, SN 2016/0212.11.03 Kalmar kommun
Uppsägningsmall
Cirkulär Arvode och omkostnad, SKL
Avtal
Blankett för uppsägning
Högsbys utredningsmaterial
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Taxor för vård och omsorg 2018.
Sammanfattning av ärendet
Taxorna för vård och omsorg ses över årligen. Socialnämnden lämnar förslag
till beslut som tas av fullmäktige.
Beslutsunderlag
Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande minimibelopp,
högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte
omfattas av hyreslagen.
Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande förvaltningens
kostnader för hemtjänstimmen, larm och avgift för hjälpmedel.
Hemtjänsttimmen är beräknad enligt resurs-fördelningmodellen.
Beräkning från Åsa Amnér, BEAB gällande matkostnader på
dagverksamheter och i särskilt boende.
Konsekvensanalys
De föreslagna justeringarna påverkar endast de brukare som har ett avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.
För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en höjning genomföras.
Förslag till beslut
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår följande justeringar av avgifterna inför år 2018:
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt
boende som inte omfattas av hyreslagen.
Att höja hemtjänsttimmen från 371 kr till 426 kr per timme (ingår i maxtaxan)
enligt resursfördelningsmodellen.
Att höja avgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering från 371 kr/månad till
426 kr/månad, (ingår i maxtaxan)
Att höja månadsavgiften för larm från 200 kr till 260 kr, (ingår i maxtaxan)
Att höja avgiften för hjälpmedel från 200 kr till 260 kr, (ingår i maxtaxan)
Att höja avgiften för hämtning av hjälpmedel från 400 kr till 500 kr.
Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslut
att

följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

att

höja hemtjänsttimmen från 371 kr till 426 kr per timme (ingår i maxtaxan) enligt resursfördelningsmodellen.

att

höja avgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering från 371 kr/månad till 426 kr/månad, (ingår i maxtaxan)

att

höja månadsavgiften för larm från 200 kr till 260 kr, (ingår i maxtaxan)

att

höja avgiften för hjälpmedel från 200 kr till 260 kr, (ingår i maxtaxan)

att

höja avgiften för hämtning av hjälpmedel från 400 kr till 500 kr.

att

kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-09-06
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Therese Åhlander, 0485-88095
therese.ahlander@borgholm.se

Taxor för vård och omsorg 2018
Förslag till beslut
Therese Åhlander, avgiftshandläggare och My Nilsson, ekonom föreslår
följande justeringar av avgifterna inför år 2018:
Att följa de rekommenderade justeringarna från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i särskilt
boende som inte omfattas av hyreslagen.
Att höja hemtjänsttimmen från 371 kr till 426 kr per timme (ingår i maxtaxan)
enligt resursfördelningsmodellen.
Att höja avgiften för hemsjukvård och hemrehabilitering från 371 kr/månad
till 426 kr/månad.
Att höja månadsavgiften för larm från 200 kr till 260 kr.
Att höja avgiften för hjälpmedel från 200 kr till 220 kr.
Att höja avgiften för hämtning av hjälpmedel från 400 kr till 500 kr.
Att kostnad per besök inom hemsjukvården ska följa Riksavtalet
utomlänsprislistan för Sydöstrasjukvårdsregionen 2018.

Sammanfattning av ärendet
Taxorna för vård och omsorg ses över årligen. Socialnämnden lämnar
förslag till beslut som tas av fullmäktige.

Beslutsunderlag
-

Rekommenderade justeringar från Socialstyrelsen gällande
minimibelopp, högkostnadsskydd samt högsta avgift för bostad i
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.

-

Beräkning från My Nilsson, ekonomiavdelningen gällande
förvaltningens kostnader för hemtjänstimmen, larm och avgift för
hjälpmedel. Hemtjänsttimmen är beräknad enligt resursfördelningmodellen.

-

Beräkning från Åsa Amnér, BEAB gällande matkostnader på
dagverksamheter och i särskilt boende.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

socialnamnden@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Badhusgatan 23

0485-880 85

0485-880 82

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

20

Borgholms kommun

Datum

Sida

2017-09-06

2(2)

Konsekvensanalys
-

De föreslagna justeringarna påverkar endast de brukare som har ett
avgiftsutrymme, alltså ekonomisk möjlighet att betala.

-

För att balansera förvaltningens intäkter mot kostnaderna bör en
höjning genomföras.

Therese Åhlander
Administrativ chef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Återrapportering från ansökta medel till drogfri skolavslutning 2017
Inkommit rapport från Förebyggande teamet:
Inför skolavslutningen vårterminen 2017 sökte Förebyggande teamet pengar
till skolavslutningsaktiviteter till fritidsgårdarna i Borgholm och Löttorp. Totalt
beviljades 20 000 kronor från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen
som fördelades mellan fritidsgårdarna som sedan själva valde hur pengarna
skulle användas.
I Borgholm kom ca 60 ungdomar. Aktiviteterna förlades till sporthallen pga.
dåligt väder.
Flera aktiviteter och tävlingar anordnades med fina vinster och det bjöds
även på mat och dryck. Vid insläpp användes alkoblås och samtliga ungdomar ”blåste grönt”.
Aktiviteterna pågick från kl. 18:00 till 22:30 utan några problem och både
ungdomarna samt fritidsledarna var mycket nöjda med kvällen. Fritidsgården
i Rälla var inbjudna men valde att inte delta.
I Löttorp anordnades det enligt tradition ”Grönt blås” då både ungdomar, föräldrar och annan personal tillsammans anordnar en trevlig avslutningskväll.
De pengar som tilldelades Löttorp gick till aktiviteter, mat, dryck och vinster
till tävlingar. Större delen av eleverna i åk 6-9 var med under kvällen som
fortlöpte utan problem och var mycket uppskattad.
Förebyggande teamet var under kvällen närvarande både i Löttorp och i
Borgholm.
Tack för att ni gjorde det möjligt!
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna rapporten och lämna över rapporten till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Skolavslutning -17
Inför skolavslutningen vt -17 sökte Förebyggande teamet pengar till skolavslutningsaktiviteter
till fritidsgårdarna i Borgholm och Löttorp. Totalt beviljades 20 000 kronor från
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen som fördelades mellan fritidsgårdarna som
sedan själva valde hur pengarna skulle användas.
I Borgholm kom ca 60 ungdomar. Aktiviteterna förlades till sporthallen pga. dåligt väder.
Flera aktiviteter och tävlingar anordnades med fina vinster och det bjöds även på mat och
dryck. Vid insläpp användes alkoblås och samtliga ungdomar ”blåste grönt”.
Aktiviteterna pågick från kl. 18:00 till 22:30 utan några problem och både ungdomarna samt
fritidsledarna var mycket nöjda med kvällen. Fritidsgården i Rälla var inbjudna men valde att
inte delta.
I Löttorp anordnades det enligt tradition ”Grönt blås” då både ungdomar, föräldrar och annan
personal tillsammans anordnar en trevlig avslutningskväll. De pengar som tilldelades Löttorp
gick till aktiviteter, mat, dryck och vinster till tävlingar. Större delen av eleverna i åk 6-9 var
med under kvällen som fortlöpte utan problem och var mycket uppskattad.
Förebyggande teamet var under kvällen närvarande både i Löttorp och i Borgholm.
Tack för att ni gjorde det möjligt!
Vänligen
Förebyggande teamet
Jonna Hedsved och Martina Johansson
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Medborgarförslag; Medborgarförslag till Borgholms kommun angående
omhändertagande av avlidna.
Inkommit från kommunfullmäktige medborgarförslag från Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson gällande omhändertagna av avlidna.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslut
att

uppdra till Anna Hasselbom Trofast, socialchef att återkomma till socialnämnden med förslag på svar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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ANMÄLAN; Medborgarförslag (Helena Wall Gunnarsson och Anders
Gunnarsson ) – omhändertagande av avlidna.
Helena Wall Gunnarsson och Anders Gunnarsson, Helge Johanssons gata
5, 387 36 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2017-07-01
att kommunen tar fram en enhetlig taxa för transport av avlidna till bårhus
om någon dör på kommunens särskilda boende.
att kommunen upphandlar denna transport hos befintliga transportörer om
inte omsorgen klarar det själva.
Förslagsställarna är inbjudna till dagens sammanträde, men har valt att inte
delta.
Beslut
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och lämnar det till socialnämnden för ställningstagande och beslut. Det noteras att om eventuell taxa
föreslås, ska denna slutligt beslutas av kommunfullmäktige.
Förslagsställarna ska bjudas in till socialnämndens sammanträde när medborgarförslaget slutligt behandlas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Information om digital signering
Anna Hasselbom Trofast, socialchef, Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef
IFO och EKB samt Gunilla Johansson, ordförande har varit på information på
IT-avdelningen gällande digital signering. Målet är att komma igång med
tjänsten så snart som möjligt.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna den muntliga informationen och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________
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Paragrafer

2017-09-11
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Dnr 2017/75-750 SN

Rekvirering av stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under år 2016–2019 för att stärka bemanningen inom den sociala
barn- och ungdomsvården. Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller
riskerar att fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har
den ansträngda situation som varit inom socialtjänsten och som rapporterats
om under lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal och till tidsbrist och stress i arbetet. Den kraftiga ökningen av antalet
ensamkommande barn som har ansökt om asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar för socialtjänsten. Regeringen anser det angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och förbättra
förutsättningarna att göra ett bra arbete. Borgholms kommun har redan rekvirerat stimulansmedel på 649 571kr för år 2017.
Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om ytterligare stimulansmedel för
år 2017.
Stimulansmedlen ska även denna gång avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas
för följande ändamål:
-

att öka antalet socialsekreterare

-

att öka antalet arbetsledare

-

att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare
eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ändamål. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie
verksamheten. Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel
och betalas ut till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan rekvirera
Ytterligare 463 979 kr för användning under perioden 1 januari 2017 -l 31 december 2017. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den
31 oktober 2017.
Då Borgholms kommun har behov av att fortsätta stärka bemanningen inom
det berörda området bör Socialnämnden besluta om att rekvirera ytterligare
stimulansmedel för 2017.
Förslag till beslut
Att rekvirera ytterligare stimulansmedel på 463 979 kr från Socialstyrelsen för
stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017.

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden beslut
att

rekvirera ytterligare stimulansmedel på 463 979 kr från Socialstyrelsen för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
2017.

_____________________________
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2017-07-13
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Camilla Areskog
Tf Verksamhetschef IFO/EKB
Socialnämnden

Beslut om att rekvirera ytterligare stimulansmedel för 2017 för stärkt
bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under år 2016–2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barnoch ungdomsvården. Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller riskerar att
fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har den ansträngda
situation som varit inom socialtjänsten och som rapporterats om under lång tid
bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal och till tidsbrist
och stress i arbetet. Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som
har ansökt om asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar för
socialtjänsten. Regeringen anser det angeläget att vända utvecklingen inom den
sociala barn- och ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra
arbete. Borgholms kommun har redan rekvirerat stimulansmedel på 649 571kr för
år 2017.
Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om ytterligare stimulansmedel för år
2017.
Stimulansmedlen ska även denna gång avse den sociala barn- och
ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas
för följande ändamål:
 att öka antalet socialsekreterare
 att öka antalet arbetsledare
 att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna
ändamål. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie
verksamheten. Fördelningen av statsbidraget utgår från en fördelningsnyckel och
betalas ut till kommuner efter rekvisition. Borgholms kommun kan rekvirera
Ytterligare 463 979 kr för användning under perioden 1 januari 2017 -l 31
december 2017. Rekvisitionen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31
oktober 2017.
Då Borgholms kommun har behov av att fortsätta stärka bemanningen inom det
berörda området bör Socialnämnden besluta om att rekvirera ytterligare
stimulansmedel för 2017.

Postadress

Telefon

Box 52
387 21 Borgholm

0485-88 421

Telefax

e-mail / www

Camilla.Areskog@borgholm.se
www.borgholm.se
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[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut:
Att rekvirera ytterligare stimulansmedel på 463 979 kr från Socialstyrelsen för
stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017.
Socialförvaltningen
Camilla Areskog
TF Verksamhetschef IFO/EKB
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Avdelningen för behörighet och statsbidrag
Statsbidrag

Fördelning av ytterligare stimulansmedel
för 2017 för att stärka bemanningen inom
den sociala barn- och ungdomsvården
Beslutat 2017-06-30
Kommun

Fördelningsnyckel (kr)

Ale

379 726

Alingsås

498 571

Alvesta

503 504

Aneby

404 208

Arboga

402 615

Arjeplog

641 612

Arvidsjaur

324 345

Arvika

597 619

Askersund

463 028

Avesta

499 328

Bengtsfors

407 140

Berg

369 345

Bjurholm

422 436

Bjuv

423 160

Boden

579 193

Bollebygd

260 702

Bollnäs

539 342

Borgholm

463 979

Borlänge

639 131

Borås

724 516

Botkyrka

968 148

Boxholm

352 813

Bromölla

489 127

Bräcke

399 638

Burlöv

426 317

Båstad

256 280

Dals-Ed

438 044

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kommun

2017-07-03

Fördelningsnyckel (kr)

Danderyd

160 732

Degerfors

389 510

Dorotea

616 660

Eda

547 202

Ekerö

314 220

Eksjö

317 825

Emmaboda

330 318

Enköping

623 397

Eskilstuna

1 091 476

Eslöv

498 424

Essunga

374 493

Fagersta

436 441

Falkenberg

769 611

Falköping

531 739

Falun

708 141

Filipstad

798 730

Finspång

552 491

Flen

695 996

Forshaga

329 179

Färgelanda

497 818

Gagnef

403 729

Gislaved

494 756

Gnesta

270 267

Gnosjö

417 558

Gotland

733 671

Grums

665 190

Grästorp

343 194

Gullspång

599 780

Gällivare

293 528

Gävle

878 644

Göteborg

3 000 704

Götene

333 935

Habo

299 607

Hagfors

605 238

Hallsberg

500 560

Hallstahammar

550 891

Halmstad

713 740

Hammarö

323 105

Haninge

852 978

Haparanda

428 752

Heby

569 645

Hedemora

471 725

Helsingborg

782 683

Dnr 9.2-19262/2017
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Kommun

2017-07-03

Fördelningsnyckel (kr)

Herrljunga

382 898

Hjo

270 813

Hofors

354 207

Huddinge

891 647

Hudiksvall

570 142

Hultsfred

556 544

Hylte

512 864

Håbo

364 163

Hällefors

514 791

Härjedalen

431 531

Härnösand

527 330

Härryda

396 596

Hässleholm

587 114

Höganäs

397 816

Högsby

478 761

Hörby

416 146

Höör

239 688

Jokkmokk

414 803

Järfälla
Jönköping

784 972
1 056 389

Kalix

457 169

Kalmar

706 146

Karlsborg

302 072

Karlshamn

478 043

Karlskoga

363 570

Karlskrona

800 746

Karlstad

761 732

Katrineholm

559 428

Kil

377 334

Kinda

431 341

Kiruna

400 733

Klippan

550 823

Knivsta

279 688

Kramfors

572 286

Kristianstad

763 397

Kristinehamn

577 903

Krokom

398 039

Kumla

361 776

Kungsbacka

568 671

Kungsör

350 328

Kungälv

437 485

Kävlinge

341 961

Köping

496 571

Dnr 9.2-19262/2017
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Fördelningsnyckel (kr)

Laholm

453 560

Landskrona

740 122

Laxå

452 221

Lekeberg

411 912

Leksand

414 558

Lerum

279 432

Lessebo

490 158

Lidingö

328 475

Lidköping

480 303

Lilla Edet

404 028

Lindesberg

572 959

Linköping

824 298

Ljungby

516 725

Ljusdal

646 345

Ljusnarsberg

689 838

Lomma

201 219

Ludvika

570 012

Luleå

518 455

Lund

665 024

Lycksele

436 656

Lysekil

395 787

Malmö

1 843 267

Malung-Sälen

422 616

Malå

453 623

Mariestad

501 159

Mark

413 352

Markaryd

503 023

Mellerud

493 124

Mjölby

494 166

Mora

467 802

Motala

605 006

Mullsjö

323 976

Munkedal

435 632

Munkfors

472 130

Mölndal

671 681

Mönsterås

428 943

Mörbylånga

295 567

Nacka

630 101

Nora

486 210

Norberg

472 330

Nordanstig

433 715

Nordmaling
Norrköping

484 820
1 191 752

Dnr 9.2-19262/2017
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Kommun
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Fördelningsnyckel (kr)

Norrtälje

625 510

Norsjö

525 861

Nybro

433 665

Nykvarn

273 478

Nyköping

584 189

Nynäshamn

353 467

Nässjö

515 429

Ockelbo

402 907

Olofström

618 956

Orsa

397 137

Orust

431 561

Osby

439 981

Oskarshamn

333 427

Ovanåker

422 773

Oxelösund

382 623

Pajala

298 986

Partille

427 414

Perstorp

661 015

Piteå

427 480

Ragunda

296 876

Robertsfors

332 079

Ronneby

596 897

Rättvik

586 764

Sala

439 384

Salem

343 021

Sandviken

686 264

Sigtuna

605 220

Simrishamn

355 631

Sjöbo

477 127

Skara

451 244

Skellefteå

702 878

Skinnskatteberg

499 225

Skurup

274 150

Skövde

440 548

Smedjebacken

436 058

Sollefteå

504 755

Sollentuna

693 033

Solna

517 174

Sorsele

703 795

Sotenäs

376 355

Staffanstorp

322 724

Stenungsund
Stockholm

460 162
3 349 671

Dnr 9.2-19262/2017
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Kommun

2017-07-03

Fördelningsnyckel (kr)

Storfors

349 236

Storuman

451 749

Strängnäs

486 158

Strömstad

301 738

Strömsund

448 021

Sundbyberg

456 022

Sundsvall

705 535

Sunne

368 397

Surahammar

507 840

Svalöv

371 063

Svedala

378 590

Svenljunga

378 391

Säffle

422 036

Säter

403 649

Sävsjö

423 480

Söderhamn

608 940

Söderköping
Södertälje

351 218
1 137 131

Sölvesborg

515 038

Tanum

430 771

Tibro

401 645

Tidaholm

372 454

Tierp

476 160

Timrå

492 516

Tingsryd

525 505

Tjörn

321 030

Tomelilla

468 122

Torsby

462 171

Torsås

473 374

Tranemo

367 714

Tranås

538 329

Trelleborg

466 420

Trollhättan

663 160

Trosa

312 121

Tyresö

572 395

Täby

343 355

Töreboda

579 609

Uddevalla

574 314

Ulricehamn

470 894

Umeå
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala

1 032 737
578 394
487 130
1 470 638

Dnr 9.2-19262/2017
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Kommun

2017-07-03

Fördelningsnyckel (kr)

Uppvidinge

532 886

Vadstena

443 758

Vaggeryd

380 003

Valdemarsvik

503 388

Vallentuna

448 893

Vansbro

325 243

Vara

432 257

Varberg

441 581

Vaxholm

203 585

Vellinge

270 324

Vetlanda

544 201

Vilhelmina

427 819

Vimmerby

446 089

Vindeln

336 379

Vingåker

516 004

Vårgårda

334 073

Vänersborg

444 244

Vännäs

306 070

Värmdö

471 198

Värnamo

557 230

Västervik

495 838

Västerås

976 159

Växjö

805 450

Ydre

311 548

Ystad

376 583

Åmål

504 277

Ånge

643 886

Åre

308 255

Årjäng

407 074

Åsele

430 227

Åstorp

593 632

Åtvidaberg

447 458

Älmhult

378 603

Älvdalen

385 931

Älvkarleby

574 107

Älvsbyn

534 560

Ängelholm

413 963

Öckerö

262 079

Ödeshög

470 794

Örebro

1 052 471

Örkelljunga

506 094

Örnsköldsvik

603 875

Östersund

658 482

Dnr 9.2-19262/2017
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Fördelningsnyckel (kr)

Österåker

343 331

Östhammar

442 172

Östra Göinge

453 419

Överkalix

319 368

Övertorneå

488 364

Dnr 9.2-19262/2017

8(8)

39
2017-06-30

Dnr 9.2- 19262/2017

Anvisningar för rekvisition av ytterligare
stimulansmedel för 2017 för att stärka
bemanningen inom den sociala barn- och
ungdomsvården
Bidragets storlek
Regeringen fattade den 29 juni 2017 beslut om ytterligare 150 000 000 kronor för
2017. Socialstyrelsen hade tidigare i uppdrag att fördela 210 000 000 kronor.
Statsbidraget omfattar således totalt 360 000 000 kronor för 2017. Fördelningen
av de ytterligare 150 000 000 kronorna framgår av fördelningsnyckeln i bilaga 1.

Vilka kan ta del av medlen?
Alla kommuner kan rekvirera stimulansmedel för att stärka bemanningen inom
den sociala barn- och ungdomsvården för 2017.

Vad kan ni använda medlen till?
Villkoren för kommunernas medelsanvändning framgår i regeringens beslut.1
Syftet med stimulansmedlen är att stärka bemanningen i den sociala barn- och
ungdomsvården. Stimulansmedlen ska avse den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får endast användas för följande ändamål:

•
•
•

att öka antalet socialsekreterare
att öka antalet arbetsledare
att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare
eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan ovan angivna ändamål. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut stimulansmedlen under 2017 och de kan användas till
personalkostnader som genererats under perioden 1 januari 2017–31 december
2017.

När behöver Socialstyrelsen ha er rekvisition?
Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2017.

1

II:8 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Hur får ni del av medlen?
Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller på Socialstyrelsens webbplats. Varje kommun behöver utse och meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång. Socialstyrelsen skickar också ut
blanketten direkt via e-post till varje kommun.
Endast en rekvisition per kommun ska lämnas in till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Vi
betalar vanligtvis ut medlen inom 15 arbetsdagar. Vi rekommenderar att varje
kommun skapar ett separat konto för stimulansmedlen för att enkelt kunna spåra
alla transaktioner och underlätta redovisningen.

Vad händer med medel som inte rekvireras?
Medel som inte rekvireras kommer att fördelas till de kommuner som angivit i
rekvisitionen att de önskar ta del av dessa medel.

Beskrivning av fördelningsnyckel
Fördelningsnyckeln baseras på socioekonomiska förutsättningar och en uppskattning av antal ärenden i den sociala barn- och ungdomsvården i förhållande till
invånarantal i kommunen. Fördelningsnyckeln för 2017 beräknas enligt följande
tre faktorer:
 Uppskattat antal ärenden i barn- och ungdomsvården 2016. Faktorn består
av tre delar:
- antalet barn och unga med heldygnsinsats i barn- och ungdomsvården
2015
- antalet öppna insatser till barn och unga inom barn- och ungdomsvården 2015
- antalet ensamkommande barn som anvisades under 2016 (t.o.m.
vecka 48).
 Andelen uppskattade ärenden i barn- och ungdomsvården av befolkningen
0−20 år 2016.
 Andel av befolkningen som saknade treårig gymnasieutbildning 2015.
Faktorerna har samma vikt, d.v.s. ingen faktor är viktigare än någon annan.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?
Socialstyrelsen ska följa upp satsningen 2018 och 2020. Varje kommun ska senast
den 6 februari 2018 återrapportera till Socialstyrelsen hur 2017 års stimulansmedel har använts inklusive en ekonomisk redovisning. Därför planerar vi att under
hösten 2017 skicka ut information om hur kommunerna ska återrapportera.
Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Socialstyrelsen. En faktura
skickas till berörda kommuner.
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Bakgrund
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 en satsning på att förbättra
förutsättningarna för socialtjänstens arbete i den sociala barn- och ungdomsvården
under 2016–2019. Under förutsättning av riksdagens godkännande avser regeringen att avsätta medel årligen under 2017–2019 för att stärka bemanningen inom
den sociala barn- och ungdomsvården.

Mer information
Bevaka uppdateringar om stimulansmedlet på Socialstyrelsens webbsida
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag.
Kontaktperson
Sarah Ahlgren
sarah.ahlgren@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 35 73
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Dnr 2017/64-730 SN

Utvärdering av mat i ordinärt boende
Bengt Jonsson (S) önskar besluta när utvärderingen av mat i det ordinära boendet ska redovisas.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

utvärderingen av maten ska redovisas till socialnämnden senast
180331.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-28

97-105

Dnr 2017/64-730 SN

Utvärdering av mat i det ordinära boendet
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar att en utvärdering av maten
har gjorts enligt beslut av socialnämnden 131127, § 119.
Syftet med att laga mat i hemmet är att den enskilde som önskar och förmår
blir mer delaktig i sin egen matsedel, matlagning samt inköp. Måltiderna ska
vara stärkande både för det fysiska och psykiska välbefinnandet att få känna
doft och vara delaktig i matlagningen leder till ökad livskvalitet.
Tidigare har det inkommit synpunkter och klagomål på dåvarande matdistribution där brukare inte kunde påverka sin egen matsedel och tyckte att kvalitén på potatis och grönsaker var undermålig.
Fortlöpande har tidigare socialchef Ewa Ekman under socialnämndens sammanträden rapporterat vad som händer från det att ärendet aktualiserades
och slutligen avslutades med en utvärdering. Det har genomförts utbildning
på Halltorp för medarbetare och chefer. Det har gått ut informationsbrev till
brukare. Även inspirationsbok ”Hemlagat” har tryckts upp för att vara stöd
och hjälp vid matlagning hemma hos brukarna. Utvärderingen som genomfördes visade att mat i ordinärt boende hade övervägande positiva synpunkter och det återkopplades på sammanträdet med socialnämnden 141126.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef uppdraget att göra en utvärdering av insatsen ”Födointag”, med det menas de personer som behöver stöd att tillaga huvudmålet i ordinärt boende.

att

resultatet av enkäten hänvisas till beredningen Framtidens Äldreomsorg

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-09-11

94-106

Dnr 2017/61-746

Lägesrapport ensamkommande flyktingbarn
Organisationen för ensamkommande flyktingbarn ses över då tillströmningen
av barn minskat markant den senaste tiden. Inventering görs av platser och
personal.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

rapportering från verksamheten ska ske till socialnämnden varje månad.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Inbjudan
Folkhälsan, en del av framtiden!
- Fokusområde alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT)
Till ledande politiker och tjänstepersoner i kommun, region och landsting.
Varmt välkommen önskar vi landshövdingar i Hallands-, Kronobergs-,
Jönköpings- och Kalmar län, tillsammans med Svensk Förening För
Folkhälsoarbete och studieförbundet NBV, till en utbildningsdag inom Folkhälsa
och ANDT.
En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den
ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv
på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja en god
levnadsvana liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell,
men beror också på de möjligheter som vi har som medborgare.
Folkhälsa handlar om politik. Vilket fokus har vi på social hållbarhet och på
hälsans jämlika fördelning? Vi lever längre, men den psykiska hälsan försämras.
Utmaningen är gemensam!
Vi ser helheten, men vill denna gång sätta extra fokus på levnadsvanors
förhållande till individers hälsa och till folkhälsan. Vi vet att just alkohol, narkotika,
dopning och tobak är levnadsvanor som kraftigt påverkar hälsan både för
individ och för samhälle. Därför bjuder vi in till en utbildningsdag kring dessa
teman. Vi är intresserade av din erfarenhet och ditt kunnande. Tillsammans kan
vi ta ytterligare steg i rätt riktning.
Kursledare är Jan Linde, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av
kommun- och regionpolitik, som tillsammans med Länsstyrelsens ANDTsamordnare kommer att vägleda er under dagen.
Kursen är kostnadsfri, men uteblir du utan avanmälan kommer du att debiteras
500 sek. Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch under dagen.

Ingrid Burman
Landshövding i Kronobergs län

Lena Sommestad
Landshövding i Hallands län

Thomas Carlzon
Landshövding i Kalmar län

Håkan Sörman
Landshövding i Jönköpings län
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Utbildningstillfällen:
Anmäl dig till utbildningen genom att klicka på det datum och ort som din anmälan
avser. Sista datum för anmälan är två veckor före utbildningstillfället. Tidpunkt: Kl 9.0017.00 (fika serveras från kl. 8.30).

Hallands län
Varberg, 2017.10.25 Plats: Folkets hus
Halmstad, 2017.10.26 Plats: NBVs lokaler Andersbergsringen 2

Kronobergs län
Växjö, 2017-11-07 Plats: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14
Tingsryd, 2017-11-08 Plats: The Downbeat Hotel, Södra Storgatan 90a
Ljungby, 2017-11-09 Plats: Hotell Terazza, Stora Torget 1

Kalmar län
Kalmar, 2017-11-21 Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49
Oskarshamn, 2017-11-22 Plats: Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig 1
Västervik, 2017-11-23 Plats: Västerviks stadshotell, Storgatan 3

Jönköpings län
Hok, 2017-12-11, Plats: Hooks herrgård
Nässjö, 2017-12-12, Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1

I samverkan med
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Torsdag 26 oktober 2017

Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, Vimmerby

När Barnkonventionen blir lag
en konferens om att förverkliga barns rätt

56
”Men då sa Jonatan att det fanns saker som man måste göra, även om
det var farligt. ’Varför då’, undrade jag. ’Annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.”
Jonatan till Skorpan i Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren
Vimmerby kommun, i samarbete med Rädda barnen i Vimmerby,
bjuder in till en konferens för att stärka barnets rättigheter.
Temat för årets konferens är ”När barnkonventionen blir lag”

Anmälan till konferensen

Målgrupp politiker och chefer inom offentlig sektor.
Du anmäler dig via Vimmerby kommuns hemsida
www.vimmerby.se/barnrattskonferensen2017
Sista anmälningsdag: 2017-09-30.
Anmälningsavgift: 600 kr per deltagare faktureras. I avgiften ingår
förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Avanmälan: Senast 7 dagar före konferensen, annars kommer vi
debitera konferensavgiften.
För mer information: anders.degerman@vimmerby.se

Program
9.30

Registrering och fika

10.00 Moderator Fredrik Thalin hälsar välkomna
Invigning Helen Nilsson, kommunalråd Vimmerby kommun
10.15 Titti Mattsson När barnkonventionen blir svensk lag – vad
innebär det för kommunen?
11.15 Paus
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11.30 Karin Sjömilla Fagerholm Barnombudsmannens
kunskapsuppdrag
12.15 Lunch.
13.15 Åsa Ekman, inför Barntoppmötet
13.30 Pernilla Baralt Varför ska barnkonventionen bli lag?
14.15 Kaffe
14.45 Karl-Erik Olsson och Sofi Appelkvist Barnkonventionen i 		
praktiken – så jobbar vi i Simrishamns kommun
15.30 Åsa Ekman sammanfattning av dagen

Föreläsare:
Titti Mattsson professor i offentlig rätt på Juridiska fakulteten i Lund.
Karin Sjömilla Fagerholm jurist på barnombudsmannen
Pernilla Baralt Statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Karl-Erik Olsson (S) Kommunstyrelsen ordf. Simrishamns kommun
Sofi Appelkvist, lokal barnombudsman Simrishamns kommun
Åsa Ekman, konsult i barnkonventionsfrågor
Moderator:
Fredrik Thalin skådespelare och underhållare
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Astrid Lindgrens Näs är platsen där Astrid Lindgren föddes och där hennes
författarskap tar sin början. Idag finns här ett kulturcentrum där man får lära
mer om Astrid Lindgrens liv och gärning. Här får man uppleva den miljö
som har haft så stor betydelse för Astrid samt lära känna hennes person och
verk närmare.

Vimmerby kommun
Stadshuset
598 31 VIMMERBY
Tel 0492-76 90 00
www.vimmerby.se

59 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-09-11

94-106

Dnr 2017/8-700 SN

Information från socialchef
-

Socialkontoret flyttar till nya lokaler Höken den 5-7 december 2017.

-

Samarbetsavtalet med Nybro kommun gällande Personligt Ombud är
klart. 170912 kom de som arbetar som personligt ombud från Nybro för
att informerar om deras arbetssätt och träffa berörda personalgrupper.
Nybro kommun har personalansvaret för personligt ombud men de kommer att ha tillgång till pausrum i anslutning till Strömgården och träffpunkt
Prio.

-

Förvaltningen arbetar med att starta upp Trainee-platser, ett samarbete
med Arbetsförmedlingen och Komvux.

-

Soldalens fönster är i behov av underhåll

-

Verksamheten ensamkommande flyktingbarn ser löpande över kommande behov utifrån ett omvärldsperspektiv.

-

Socialförvaltningens administration har stärkts upp med 50 % då ett riktat
stöd har startats upp till individ- och familjeomsorgen. Förstärkningen
budgeteras genom sökta stimulansmedel.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna den muntliga informationen och lämna över den till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-09-11

94-106

Dnr 2017/9-792 SN

Budgetuppföljning augusti 2017
My Nilsson, ekonom informerar att budgetuppföljningen för augusti 2017 utgår då den inte är färdig och redovisas till socialnämnden 170925.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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1 Kommunens verksamheter
1.1 Nämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn,
kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri.
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin vardag ses
som nämndens huvuduppdrag. Gunilla Johansson (S) är ordförande och Anna Hasselbom Trofast är
förvaltningschef.

1.2 Viktiga händelser under året








Inför den nya lagen som ersätter betalningsansvarslagen (BAL) vid årsskiftet 2018. Har
länsgemensam ledning i Kalmar län arbetat fram förslag till ett samverkansavtal. Beslutet ska
fattas i respektive nämnder, kommunstyrelse och slutligen i landsting- och
kommunfullmäktige. Hälso- och sjukvård för patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska
vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. I Borgholm har arbetsnamnet Hemsjukhuset tagits
fram som ett utvecklingsarbete i samverkan mellan hälsocentralen, landstingsdriven
primärvård och den kommunala hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan
en organisation för hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i
hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar kompetensutveckling
inom professionerna och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra undviker
onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna hemmet, det är ett
arbetssätt som räddar liv. Arbetskläder finns sedan tidigare inom äldreomsorgen och numera
även inom omsorgen om funktionsnedsatta. Arbetsgivaren står för tvätt och arbetskläder.
Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad
tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra arbetsgivare.
Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en arbetsmiljö med
närvarande chefer och medarbetare som är delaktiga och engagerade. Det leder i sin tur till
ökad kreativitet och välmående vilket behövs för att uppnå verksamhets- och personlig
utveckling. Under 2016 har Kalmar län fått licens för att bedriva Vård- och omsorgscollege.
Det är också en viktig del för framtidens utbildning av till exempel undersköterskor. Att öka
andelen medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har genomförts. Arbetet
kommer att fortsätta med vägen till heltid som norm, detta är ett uppdrag från politiken. En
äldregrupp bestående av medarbetare från olika områden inom äldreomsorgen har bildats.
Syftet är att diskutera utmaningar i framtidens äldreomsorg, omvärldsbevaka och ge varandra
goda exempel.
Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås
introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske under både 2017 och 2018.
Förberedande arbete för att kunna börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har skett.
Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll är ett eftersatt område under hösten planeras fortsatt
inventering och strategiskaplaner genom en samverkan mellan socialförvaltningen och den
nya fastighetsorganisationen. Detta för att resultera i förbättringar för socialförvaltningens
verksamheter till exempel kommande renoveringsbehov av Soldalen. Att pågående renovering
och stundande inflyttning i fastigheten Höken fortgår som planerat.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett stabilare läge då anvisningar i
stort sett har upphört. 2015 var arbetsbelastningen orimligt hög i Borgholms kommun liksom i
många andra kommuner. Frågeställningarna nu och framöver rör både hur vi ska bedriva HVB
respektive stödboende, men också hur det kommer att påverka oss. Ersättningsnivåerna är
betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal
beslut om uppskrivning av ålder samt familjeåterföring som leder till att utskrivning ur
vårdkedjan sker och fortsättningsvis förväntas ske från Migrationsverket under 2017-2018.
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Individ- och familjeomsorgen har en hög arbetsbelastning och har svårt att tillsätta tjänster
vilket medfört att konsulter har anlitats för socialsekreterare. Konsulterna har anlitats för att
förhandsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad på totalt 2,7 mkr.
Inom missbruk så har konsekvensen blivit att placeringarna har ökat. Vidtagna åtgärder har
varit nödvändiga för att uppfylla de lagkrav som ligger under socialförvaltningens ansvar. De
har också varit nödvändiga för att inte barn, unga, familjer och missbrukare ska fara illa

1.3 Måluppfyllelse
1.3.1 Medborgare
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande
Kommentar
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet
och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss förstärkning på enhetschefer
inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha
inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Kommentar
Arbete med kunskapsinhämtning och utbildning kring våld i nära relation på IFO. Det har gjort en organisatorisk
uppdelning där vuxen handläggare har ansvaret för den vuxne och barnhandläggaren har ansvaret för risk o skydd kring
barnen.
Samarbetet med utbildningsförvaltningen är bra. Samarbetet sker främst i och med det gemensamma arbetet med
Förebyggande teamet vilket har förbättrats. Planering och diskussioner förs om att än mer öka samarbetet mellan
förvaltningarna vilket ses som positivt.
Det är mycket som påverkar försörjningsmöjligheter för medborgarna i kommunen. Flera nysvenskar har kommit ut ur
etableringen och hänvisas till försörjningsstöd. Bostadssituationen kräver högre kostnader för hyra för att vi inte ska få
bostadslösa till kommunen.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Kommentar
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Att ta vara på resultaten är en av
chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter samt som
underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med
bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivaren har arbetskläder inom
äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och har fortsatt att satsa på arbetskläder inom omsorgen om funktionsnedsatta detta
kan vara en motivationsfaktor för förbättrat kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att verksamheterna kan
arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättra och säkerställer kvalitén.

1.3.2 Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Kommentar
Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer
koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur ökad insyn och
förståelse hos medarbetarna.
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här har en genomlysning
påbörjats av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar. Målet är att styra om resurserna för att
starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom indvid- och familjeomsorgen för att så långt som möjligt
undvika externa placeringar.
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1.3.3 Företagande
Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Kommentar
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar
medborgare som har behov av våra verksamheter.

1.3.4 Medarbetare
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Kommentar
Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och delaktiga chefer.
Detta leder till att arbetsgrupperna har kunnat minskas och det ger ytterligare effekt för en ökad kontinuitet.
I samarbete med personalavdelningen har det tagit fram ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla
chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, ekonomi
och arbetsrätt. Arbete har påbörjats för att ta fram uppdragsbeskrivningar inom först och främst chefsbefattningar, detta
för att tydliggöra roller och ansvar samt ha en struktur och stödfunktion i sitt uppdrag.

1.3.5 Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Kommentar
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Möjligheter till sopsortering
har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad användning av engångsartiklar
sker fortlöpande, matavfall samlas i gröna påsar och arbete för minskad vattenförbrukning sker.

1.4 Framtid
Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och
utvecklingsfokuserad. Där det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för
friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt. Det politiska
uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till
heltid som norm och minska antalet delade turer fortsätter under 2017 och 2018. Kompetenshöjning
genom Vård- och omsorgscollege är påbörjat och fortsätter. Medarbetarna är engagerade i
verksamheten och kraften och engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och
ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna
framöver. Återkoppling av resultat efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger
systematisk uppföljning, analys och utveckling.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans med
hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2017 och 2018. Arbetet med
att ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukvården blir än mer angeläget inför framtidens
utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men också om den nya lagen, Lagen om effektiv
utskrivning från sluten vård. Den nya lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god framförhållning
och planering av vården kring patienten.
Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och medverka till
att alla invånare har en god tillgång till internet. De tjänster som kan bli aktuella i framtiden förutsätter
välfungerande IT-nät. E-Hälsa och teknik i människans tjänst, kommer i framtiden att vara mer
utvecklat i vår kommun. Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala
lås kommer att ske under både 2017 och 2018. Tillsynsbesök via webkamera kommer att erbjudas
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brukare under den närmaste tiden, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom framtidens
socialtjänst.
Integration av asylsökande, kommunplacerade och nyanlända svenskar är en kommunal angelägenhet
det är nya medborgare som vi ser som en tillgång. Viktigt att samarbeta i kommunen och arbeta för en
bra integration för de nya medborgarna oavsett bakgrund. Inom socialtjänsten är det sannolikt bland de
nya svenskarna vi kommer att rekrytera framtida medarbetare för bland annat vård och omsorg.
Samarbete med integrationssamordnare, arbetsförmedling och övriga aktörer behöver förbättras.
Frågeställningarna framöver rör både hur vi ska bedriva HVB respektive stödboende men också hur de
nya ersättningsreglerna kommer att påverka verksamheten. Ersättningsnivåerna blir betydligt lägre,
boendeformer förändras och ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning
av ålder samt familjeåterföring som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis
förväntas ske från Migrationsverket under 2017 och 2018. De unga som får PUT, permanent
uppehållstillstånd, ska ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i det svenska
samhället. Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att behålla
kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och
behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för
placeringarna. Sannolikt kan förvaltningen inte utreda alla familjer som vi har placerade på institution
på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast
flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om resurserna styrs
till en lägenhet och förstärkt familjebehandling.

Socialnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Delårsbokslut 2017
Borgholms Kommun
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Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Tilläggsäskande Omsorgen om
funktionsnedsatta (OFN)
Förslag till beslut
Att tilläggsäska för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på
grund av ej tillsatta pooltjänster och ökad vårdtyngd inom verksamheten,
halvårseffekt 1,7 mkr.

Ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes
om resurser från verksamheten inom OFN. Ordinarie tillsvidareanställda
pooltjänster övergick till att stärka upp bemanningen inom ensamkommande
flyktingbarn- och unga. Påföljden blev att ordinarie och timanställda inom
OFN har blivit kostnadsdrivande eftersom verksamheten inte har kunnat
rekrytera och upprätthålla tjänstetillsättningen. Vårdtyngden inom OFN har
ökat, mycket beroende på att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer
omsorg. De faktiska kostnaderna för fyllnadstid, övertid, OB ersättning och
vikarier inom OFN uppgår till 1,7 mkr för perioden januari till juli. Detta
motsvarar 4,0 årsarbetare.

Framtida arbetssätt
Under sommaren genomfördes en omorganisation av OFN. Fyra
enhetschefer blev fem och enhetscheferna arbetar numera tätt ihop med en
kollega med liknande verksamhet. Förhoppningen är att det ska leda till att
enhetscheferna lättare kan samarbeta kring personalresurser och snabbt
omdirigera personal dit behovet är som störst. Enhetscheferna arbetar sen
en tid tillbaka aktivt med bemanningskravet som utgår ifrån verksamhetens
behov i TimeCare. Projektet heltid som norm diskuteras i
enhetschefsgruppen och redan nu finns det enheter inom OFN där vi testar
att arbeta med resurspass för att täcka frånvaro. Målet är att våra
medarbetare ska få möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad, minska
övertidskostnader men också för att minska på antalet vikarier samt
kostnader för dessa.
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Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Tilläggsäskande till Individ- och
familjeomsorgen (IFO)
Förslag till beslut
Att tilläggsäska för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen
totalsumma 11,3 mkr för 2017.
Att tilläggsäska för konsulter 2,7 mkr.

Sammanfattning av ärendet
Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar
och konsulter vilket pågått en längre tid. Att tilläggsäska för innevarande års
kostnader som föregående år kompenserades i förvaltningens totala
underskott genom högre intäkter för ensamkommande flyktingbarn. I år har
ersättningsreglerna ändrats och det innebär att underskottet inte kan
jämnas ut inför det ekonomiska slutresultatet. Inför framtida arbete och
nästkommande år behöver det fokuseras på att styra om resurserna och
arbeta med utredning och behandling på hemmaplan i större utsträckning.

Ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes
om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda
socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning
och handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga.
Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund
av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare.
Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då
socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften.
Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att
förhandsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad
på totalt 2,7 mkr. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att
placeringarna har ökat.
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Antal
Antal
Institutions Familjehems
Budget jan till dec 2015 Utfall jan till dec 2015 Netto
placeringar placeringar
4 675 340
3 392 123
1 283 217
2
1

Missbruk

Budget jan till dec 2016 Utfall jan till dec 2016 Netto
2 431 104
6 510 139 -4 079 035

5

1

Missbruk

Budget jan till juli 2017 Utfall jan till juli 2017

6

0

8

0

1 480 654
Missbruk

-2 102 723

Budget aug till dec 2017 Prognos aug till dec 2017
717 530
2 146 400

-1 428 870

Totalt underskott
utfall + prognos

Barn & familj

Netto

3 583 377

-3 531 593

Antal
Antal
Institutions Familjehems
Budget jan till dec 2015 Utfall jan till dec 2015 Netto
placeringar placeringar
3 944 233
3 215 396
728 837 Barn: 1
Barn: 11
Vuxen: 1
Vuxen: 2

Barn & familj

Budget jan till dec 2016 Utfall jan till dec 2016 Netto
Barn: 7
4 403 932
6 103 811 -1 699 879 Vuxen: 2

Barn: 15
Vuxen: 2

Barn & familj

Budget jan till juli 2017 Utfall jan till juli 2017
Netto
Barn: 8
3 003 140
8 849 290 -5 846 150 Vuxen: 4

Barn: 17
Vuxen: 2

Barn & familj

Budget aug till dec 2017 Prognos aug till dec 2017
1 439 849
3 359 880

Barn: 20
Vuxen: 0

Totalt underskott
utfall + prognos
Totalt underskott Barn och familj + Missbruk

Barn: 8
-1 920 031 Vuxen: 4
-7 766 181
-11 297 774

Framtida arbetssätt
Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar,
vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och
familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var 7
placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in
stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt
22 300 kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor.
Skulle vi istället hyra en bostad och anställa ytterligare en familjebehandlare
skulle kostnaderna sjunka markant. En normalstor trerummare i Borgholm
kostar mellan sex och åtta tusen kronor i månaden, så vi räknar på åtta
tusen kronor i månaden viket blir en årskostnad på 96 000 kronor. En
medarbetare inom familjebehandling tjänar ca 28 000 kronor per månad och
kostar arbetsgivaren cirka 450 000 per år inklusive semesterlön och
arbetsgivaravgifter. Den sammanlagda kostnaden för en lägenhet och en till
familjebehandlare är 546 000 kronor per år.
Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns
placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om
familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de
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institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi
hade en lägenhet och förstärkning inom indvid- och familjeomsorgen.
Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och 546 000 kronor är hisnande
varför det system vi nu använder oss av är resursslösande.
Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För
närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem
höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt
kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på
hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så
har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del
missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är
placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer
kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta.
Vidare effektiviserings åtgärder
I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att
rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer
konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kr/dygn. För en månad blir
detta 69 000kr. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda
familjehem vilket blir ca 200 000kr per månad och ca 2,4 mkr per år. Om
dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden
istället blivit ca 46 500kr per mån, alltså 558 000kr per år. För att kunna
minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver
vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med
konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer
stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering
och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en
familjehemsekreterare. Om vi utökar till två familjehemssekreterare kan vi
erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en
till socialsekreterare är 450 000 kr per år. Vi skulle då effektivisera vår
verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och
därmed uppnå en besparing på 1 392 000kr efter avdragen lön och
kostnader för egna familjehem.

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

