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●
●
●

Uppdraget klart
Uppdraget pågår
Uppdraget ej klart

Kvalitetssäkring av kostsamma insatser

●

Kostsamma biståndsinsatser bereds i särskild ordning inför individutskott. Syftet är
bland annat att kvalitetssäkra behovet av den föreslagna insatsen, eventuella
alternativa åtgärder, kostnadsfördelning med andra huvudmän t ex psykiatrin inför
beslut av Individutskottet.
Inga kostsamma placeringar av barn och ungdom har under 2014 tillkommit.
Däremot högre dygnspriser.
Översyn av externa insatser samt vårdplaner

●

Samtliga pågående externt köpta insatser ses över för bedömning av eventuella
alternativ, tidsaspekter etc.
Sker löpande i samtliga sektioner.
Förebyggande öppenvårdsmottagning

●

Förebyggande öppenvårdsmottagning i syfte att fånga upp föräldrar med barn de
känner oro för och som har frågor eller bekymmer som handlar om att vara förälder.
Den-na mottagning är en samverkan mellan socialtjänst och skola. Ingen
myndighetsutöv-
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ning, ingen registrering i socialregistret och ingen dokumentation kommer att
förekomma.
Klart. Sedan 1 februari 2013 pågår verksamhet tillsammans med Barn- och
utbildningsnämnden.
Stärkt familjebehandling

●

Familjebehandling ska erbjudas på hemmaplan istället för externt köpta platser. Den
interna familjebehandlingen ska förstärkas med en familjebehandlare.
Klart. Särskilt ärende presenterades för Socialnämnden den 4 december 2013.
Familjeteamet startar hösten 2014. Se punkten ”Öppenvårdsenhet” för ytterligare
information.
Stärkt samverkan med skolan

●

Inom ramen för PRISMA - stärkt samverkan med skolan i syfte att barn inkluderas
och inte exkluderas.
Inom socialkontorets barn och ungdomssektion har en omorganisations gjorts, genom
att två socialsekreterare nu fungerar som mottagare av nya ansökningar och
anmälningar. Detta för att möta de nya lagkraven på förhandbedömningar inom 14
dagar och för att minska belastningen på de utredande socialsekreterarna. Dessutom
kommer tid att kunna frigöras för ett fördjupat förebyggande samarbete med skolan.
De två mottagningssekreterarna kommer under hösten att träffa alla rektorer på
samtliga skolor och förskolor. Syftet med dessa möten är att arbeta fram
samverkansformer som är anpassade efter socialtjänsten och efter skolornas olika
behov.
Diskussion förs kring vikten av att kompetensutveckla skolans personal kring
förebyggande insatser.
Diskussion kring utvecklingsfrågor att driva 2014 pågår. Samverkansparterna är
överens om att i första hand fokusera på stöd och uppföljning av de insatser som redan
påbörjats eller beslutats att påbörjas. Samverkan på individnivå behöver förstärkas.
BUS- samverkan ska komma igång under hösten.
Nämndkontoren har fått i uppdrag av barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden
och kultur- och fritidsnämnden att redovisa former för kontinuerlig uppföljning och
rapportering av samverkan i PRISMA. Redovisningen presenteras för nämnden i
december.
Uppdrag redovisas för Socialnämnden i december 2014.
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Stärkt fältsamordning

●

Stärkta resurser för fältförlagt arbete i förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
Fältverksamheten förstärks med en fältsamordnare.
Klart. Fältsekreterare tillsatt.
SkolFam

●

Både svensk och internationell forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan
vissa förhållanden i uppväxtmiljön och förmågan att skapa sig en positiv framtid.
Goda utbildningsresultat har stor betydelse för alla barns framtidsutsikter.
För familjehemsplacerade barn utgör de en särskilt viktig skyddsfaktor.
Målet med Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården är att se till att barn i
familjehem får samma möjligheter till god utbildning som andra barn.
På så sätt kan samhället kompensera för de risker som en familjehemsplacering kan
innebära och öka barnens chanser att lyckas senare i livet.
Kring familjehemsplacerade från Ekerö kommun så arbetar vi enligt nedan:
När en elev placeras i jourhem eller familjehem utanför Ekerö kommun och
fortfarande är folkbokförd i kommunen utgår vi från en handläggningsrutin framtagen
av socialkontoret
Barn och ungdomskontoret får en kontakt från socialkontoret om att beslut fattas om
placering.
Rör det sig om en elev som är skolpliktig är det placeringskommunen som har ett
omedelbart ansvar att ta emot eleven i en skola som ligger i närheten av elevens
boende. Men det kan också vara så att eleven behöver en särskild skolgång och då
fattas beslut om skolplacering i samråd mellan Barn- och ungdomskontoret och
Socialkontoret.
Behöver eleven särskilt stöd som motiverar ett tilläggsbelopp utöver skolpeng i form
av grundbelopp fattar vi det beslutet utifrån en pedagogisk bedömning. Resursteamet
och barn och ungdomssektionen ska ha kontakt i ärendet för att skolgången ska vara
adekvat. Barn- och ungdomskontoret har då också ansvar för att följa upp eleven
skolresultat.
Blir eleven familjehemsplacerad mer stadigvarande så att den blir folkbokförd i annan
kommun övergår ansvaret för skolgången(inklusive ekonomiska åtaganden) till den
nya folkbokföringskommunen oavsett om Ekerös socialtjänst har kvar sitt ansvar eller
ej.
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Klart. Förutsättningar för Skolfam har redovisats till Socialnämnden.
Boendekartläggning

●

Fortsatt boendekartläggning av personer med psykiska funktionsnedsättningar i syfte
att identifiera möjliga alternativa åtgärder. Ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning samt ungdomar som idag är placerade på Ungstöd.
Den 12 juni 2013 fattade Socialnämnden följande beslut i boendefrågor:


Att socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att planering av nytt gruppboende i Skärvik återupptas för möjliggörande av snarast möjliga
färdigställande



Att investeringsmedel beaktas i budget för 2014-16



Att ge nämndkontoret i uppdrag att i budgetberedningen för 2014-16
återkomma med ett förtydligat förslag till stödboende med fyra platser riktat till
unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.



Att inriktningen ska vara att stödboendet startar i projektform med målsättning
om driftsstart våren 2014. Projektet ska därefter pågå under tre år med
utvärdering efter två år inför vidare beslut om fortsättning



Att tillsvidare inte etablera grundtrygghetsalternativ för personer med
missbruksproblematik i kommunen



Att ge socialchefen i uppdrag att i september återkomma med lägesinformation
i fråga om lägenheter som möjliggör hemtagning av tre ungdomar idag
placerade på Ungstöd.

Beträffande stödboende för unga vuxna med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar så har Ekerö bostäder tagit fram ett förslag till boende för
målgruppen. Lokalen behöver smärre renoveringar och en ordentlig ytbehandling.
Ekerö Bostäder har även tagit fram förslag på boende för tre ungdomar som idag är
placerade på Ungstöd. De förslag som hittills har presenterats har inte uppfyllt de krav
som socialkontoret har för att det ska vara möjligt med en hemtagning av dessa
ungdomar.
Pågår.
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Nytt verksamhetssystem

●

Nytt verksamhetssystem inom socialtjänsten ökar rättssäkerheten och kontrollverktyg. Kan leda till att personalresurser frigörs för annat t ex uppföljningar.
Pågår. Effekter av Pulsen Combine kommer att kunna redovisas först när alla ”tre
delar” - myndighetsutövningen, utförardelen och medborgarvyn – är igång.
Socialkontoret återkommer med redovisning under 2015 i särskilt ärende.
Översyn av avtal vad gäller ensamkommande flyktingbarn

●

Översyn av avtalet med Länsstyrelsen om ensamkommande asylsökande flyktingbarn
med avseende på ersättning som utgår för barn/ungdomar som får permanent
uppehållstillstånd (PUT).
Sker löpande inför varje nytt år m a a avtal inklusive nya tilldelningstal.
Översyn av kostnadsfördelning socialtjänst och skola

●

Översyn av kostnadsfördelning mellan socialtjänsten och skolan när barn är placerade
på hem för vård eller boende.
Klart.
Kostnadsavvikelser från standardkostnaden

●

Fortsatt analys av orsaker till kostnadsavvikelser från standardkostnaden inom
äldreomsorg – servicenivå, eventuella strukturella förutsättningar och säkerställa
statistikuppgifter.
Klart.
Förändrade avgifter inom familjerådgivningen

●

Förslag till höjda avgifter för familjerådgivning.
Ärendet har varit uppe i Socialnämnden i september och beslut har fattats om
förändrade avgifter.
Klart.
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Upphandling av ramavtal

●

Upphandling av ramavtal avseende psykisk funktionsnedsättning, missbruksvård samt
särskilt boende.
Klart.
Hemtjänst

●

Fördjupad utredning om orsaker till volymutveckling hemtjänst, översyn av
schablontider samt avstämning med sektionschef innan beslut.
Klart. Uppföljning sker kontinuerligt och antalet utförda hemtjänsttimmar redovisas
vid varje Socialnämndssammanträde.
Öppenvårdsenhet

●

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa syftar på att målgruppen kan
omfattas av antingen förebyggande eller behovsprövade insatser. Distinktionen är
mellan de barn och unga som far illa, där barn- och ungdomsvården har huvudansvar,
och de barn och unga som riskerar att fara illa, där ansvaret för riktade insatser är
delat med samhällets basverksamheter för barn och unga.
En öppenvårdsmottagning skulle rikta sig till båda målgrupperna där ska kunna
erbjuda vård och behandling men även att samordna så att man kan matcha samman
olika insatser som ryms olika huvudmäns ansvarsområden.
Vi vet idag att många av de barn och unga som varit placerade utanför det egna
hemmet har farit väldigt illa, och att de som vuxna kan vittna om ren vanvård. Därav
vanvårdsutredningen. Vi vet att närmare hälften av alla familjehemsplaceringar
avbryts innan de var avsedda att avbrytas. Vi vet att familjehem säger upp sina
uppdrag då de inte anser sig kunna ge barnet den trygghet och omsorg de behöver. Vi
vet också att en placering i traditionella familjehem har haft en bristfällig
metodutveckling och därför kommer det nu behandlingsmetoder som är knutna till
den formen av insats. Det finns idag även flera vårdbolag som erbjuder behandling på
hemmaplan genom att använda olika evidensbaserade metoder. Ett alternativ till
placering vid HVB är familjehemsplacering i kombination intensiv familjebehandling.
Att börja bygga upp en öppenvårdsenhet i egen regi har som målsättning att säkra så
att de barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap kan få det stöd och den
hjälp de behöver i sin egen miljö.
För att förebygga och motverka att barn och ungdomar hamnar i utanförskap ska vi
använda våra gemensamma stödresurser på ett effektivare sätt. Det handlar om att
stärka barns rättigheter genom att samordna och utveckla en öppenvårdsenhet där
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man kan samordna styrning och ledning av verksamheter som arbetar med barn och
ungdomsfrågor. Barns hälsa och utbildning är centrala områden att fokusera på.
En öppenvårdsenhet ska rikta sig till barn, ungdomar och deras föräldrar som behöver
råd och stöd. Det ska ges som generell service och rikta sig till alla inom målgruppen
som bor i Ekerö kommun. Barnperspektivet ska vara tydligt.
God hälsa och utbildning ska alla barn tryggas i. Enheten ska arbeta med
förebyggande verksamhet, tidiga insatser, råd och stödsamtal samt
behandlingsinriktade insatser till familjer och barn och ungdomar.
Pågår. Planering och förberedelser för den öppna mottagningen är i full gång.
Lokaler håller på att i ordningsställas, Ekerö bostäders gamla kontorslokaler på
Ekebyhovsvägen. Försening av ombyggnationen har förelegat. Lokalen står nu klar
och kommer att invigas med efterföljande verksamhetsstart innan årsskiftet.
Enheten kommer gå under namnet Familjeteamet.
Minska antalet bidragstagare inom försörjningsstöd

●

Genom att utöka sektionen (från budget 2014) ges möjlighet att bedriva
förändringsarbete och aktivt motivera och stödja socialtjänstens klienter. Vidare kan
mottagningsfunktionen för ekonomiskt bistånd läggas över på denna grupp som
gemensamt ansvarar för inbokningar, rådgivning och jourbesök.
Pågår. Arbetet med att minska klienters bidragsberoende eller behov av
försökslägenhet tar tid men det är rimligt att tro att effekten av
personalförstärkning kommer att bli märkbar inom 12 månader.
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