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§1
Information om ekonomi, personalärende, sjukstatistik, aktuell kö till
boende, tillbud/ arbetsskador, kvalitetsarbete
Ärendet
Socialchef Charlotte Johansson informerar om:
Ekonomi
Det ekonomiska bokslutet för 2011 håller på att sammanställas. Det preliminära
resultatet, utifrån siffrorna i november månad pekar på ett ekonomiskt resultat för
2011 kring -13.9 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd ser ut att hamna på en mkr
över budget.
Utmaningen att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet från 2011 tas på
största allvar av förvaltningen som arbetar med lösningar på flera olika plan.
Samverkan med skolan är en prioriterad del och en gemensam brobyggare med barnoch utbildningsförvaltningen är snart på plats.
Personalärende
Rekrytering inom de olika avdelningarna pågår för närvarande.
Sjukstatistik
Under december månad var sjukstatistiktalet på socialförvaltningen 5.15 %, vilket är
något högre än för november då siffran var 4.61 %. Sjukfrånvaron för hela 2011
landade på 5.26 %.
Aktuell kö till boende
För närvarande finns ingen kö till kommunens särskilda boende och det finns tio
lediga platser. Inkom korttidsvården finns för närvarande två lediga platser och
förvaltningen har inget betalningsansvar gentemot sjukhusen för december månad
2011.
Tillbud/arbetsskador
Tre tillbud har rapporterats inom avdelningen för äldreomsorg i december, två
gällande våld/hot och en inom kategorin annat. Ett tillbud har inkommit från
avdelningen för mottagning gällande våld/hot samt två från avdelningen för stöd och
omsorg, den ena gällande våld/hot och den andra handhavandefel.
Tre arbetsskador har rapporterats under december inom avdelningen för
äldreomsorg, två gällande belastningsskada och en inom kategorin annat.
Summering 2011:
44 tillbud har rapporterats inom socialförvaltningen. 20 inom av dessa inom
avdelningen för äldreomsorg, 21 inom avdelningen för stöd och omsorg och tre st
inom avdelningen för mottagning. I hela Klippans kommun har totalt 87 tillbud
rapporterats under året.
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Forts §1
39 arbetsskador har inkommit inom socialförvaltningen. 36 av dessa inom
avdelningen för äldreomsorg samt 3 inom avdelningen för stöd och omsorg. I hela
kommunen har totalt 47 arbetsskador rapporterats.
Kvalitetsarbete
Förvaltningens aktuella kvalitetsarbete rapporteras under § 7-8.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§2
Uppföljning av socialförvaltningens nya organisation från januari 2011
SN 2012.0007.001

Ärendet
Den 1 januari 2011 genomfördes en omorganisering i socialförvaltningen vilket
innebar att två nya avdelningar bildades; avdelningen för mottagning och
avdelningen för stöd och omsorg. Under hösten 2011 har ett utvärderingsarbete av
den nya organisationen pågått inom förvaltningen med stor delaktighet från chefer
och medarbetare. Bland annat har en styrgrupp för den nya organisationen, bestående
av samtliga chefer inom avdelningarna för mottagning och stöd och omsorg,
socialchef, äldreomsorgschef samt MAS, under ett antal möten arbetat med en
uppföljning som sammanställts i en SWOT-analys.
Utifrån SWOT-analysen har ett förslag till justeringar av organisationen inom
avdelningen för stöd och omsorg tagits fram. Efter att förslagets presenterats för
medarbetare och fackliga företrädare har dessa inkommit med ett antal skriftliga
synpunkter. Styrgruppen har beaktat synpunkterna i ett korrigerat förslag, bilaga SN
2/2012, samtidigt som en riskanalys gjorts.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-06
Organisationsskiss avdelningen för stöd och omsorg, version 1
Organisationsskiss avdelningen för stöd och omsorg, version 2
Synpunkter från personal angående justering av nya organisationen, nr 1
Synpunkter från personal angående justering av nya organisationen, nr 2
MBL § 11-protokoll 2011-12-19
Riskanalys av justeringar i socialförvaltningens nya organisation, avdelningen för
stöd och omsorg
SWOT-analys nya organisationen, utifrån styrgruppsmöte 2011-10-13
Beslut
Socialnämnden beslutar
att justera den nya organisationen i enlighet med förvaltningens förslag med
valda korrigeringar efter förslag från medarbetarna, samt
att enligt personalens förslag ge f.d. alkholmottagningen med Spirit namnet
”Beroendeteamet i Klippans kommun”.
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§3
Översyn av dokumenthanteringsplan för 2009-09-01
SN 2012.0008.004

Ärendet
Enligt kommunens reglemente ansvarar Socialnämnden för de handlingar som
förekommer inom verksamheten. För att kunna gallra och rensa bland handlingar är
nämnden skyldig att ha en plan för bevarande och gallring. Förvaltningen har en
dokumenthanteringsplan beslutad i socialnämnden §111 2009-09-01. Planen gäller
tills vidare men ska revideras regelbundet. Förvaltningen har nu gått igenom planen
och har inga förslag till förändringar utan gällande plan föreslås fortsätta gälla.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-03
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa gällande dokumenthanteringsplan för Socialnämndens verksamhet
att gälla tills vidare och att planen ses över årligen och revideras vid behov.
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§4
Attesträtt 2012
SN 2012.0012.002

Ärendet
Enligt fastställt reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, skall
socialnämnden upprätta, besluta om samt ajourhålla en förteckning över utsedda
beslutsattestanter samt ersättare.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till attestlista för 2012. Förteckningen
måste kontinuerligt revideras under året med hänsyn till organisations-, och
bemanningsförändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-03
Förteckning över beslutsattestanter och ersättare år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2012 enligt bilaga samt
att till socialchefen delegera rätten att revidera förteckningen med hänsyn till
organisations-, och bemanningsförändringar under året.
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§5
Internkontrollplan 2012
SN 2012.0009.001

Ärendet
Socialnämnden har enligt direktiv från ekonomikontoret att årligen ta fram en
väsentlighet och riskanalys för verksamheten samt en internkontrollplan.
På förslag från nämndens presidium utifrån genomförd väsentlighet och riskanalys
föreslår socialförvaltningens ledning granskning av följande uppdrag i 2012 års
internkontrollplan;





Granskning av en enhet vad gäller inköp, fakturahantering och lönehantering.
Uppföljning av kompetensutvecklingsplaneringen på individplan, enhetsvis,
avdelningsvis och på förvaltningsnivå.
Granskning av hur kvaliteten följs upp inom avdelningen för äldreomsorg,
implementeringen av kvalitetsmål inom avdelningen för mottagning samt
framtagandet av kvalitetsmål inom avdelningen för stöd och omsorg.
Granska beviljade biståndsinsatser inom avdelningen för mottagning och
jämför gentemot utförda insatser inom avdelningen för äldreomsorg.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-28
Risk- och väsentlighetsanalys för år 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa föreslagen internkontrollplan för 2012.
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§6
Information om ordförandebeslut angående yttrande över förslag till ny
översiktsplan för Klippans kommun 2012
SN 2011.0549.212

Ärendet
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till ny översiktsplan för
Klippans kommun senast 2011-12-23.
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” för den fysiska miljön och syftet
är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden
samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Planen är strategiskt
utformad och beskriver mål och visioner som berör många av kommunens
förvaltningar.
Kommunstyrelsen har beslutat att följande fokusområden ska ligga till grund för
översiktsplanen:







Visioner och mål
En effektiv infrastruktur
Det goda boendet
Ett expansivt näringsliv
Vindkraft
Strandskydd

De områden som Socialnämnden berörs av är framför allt ”En effektiv infrastruktur”
och ”Det goda boendet”.
Flera av de ställningstaganden som lyfts fram och som kommunen ska verka för vad
gäller ”En effektiv infrastruktur” är viktiga för Socialnämndens ansvarsområde.
 Ett sammanhållet lokalt och regionalt trafiknät med möjlighet att lätt byta
från tåg, till buss, till cykel.
 Bättre turtäthet och därigenom en bättre kollektivtrafik
 En förbättring av cykelvägnätet genom en cykelinventering och dialog med
Trafikverket
Dessa ställningstaganden är viktiga för att underlätta både för äldre och för personer
med funktionsnedsättning, för att de ska kunna leva ett så aktivt och fullvärdigt liv
som möjligt. Det ger också kommuninvånaren större möjlighet till rörlighet på
arbetsmarknaden och ökar anställningsbarheten och därmed möjligheten till egen
försörjning för den enskilde. Ett förbättrat cykelvägnät bidrar till hälsa både för
kommuninvånaren och för medarbetaren i organisationen. Vad gäller det ”Det goda
boendet” så vill Socialnämnden särskilt peka på vikten av följande
ställningstaganden:
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Forts § 6
 Att bostäder och allmänna serviceinrättningar lokaliseras till goda
kollektivtrafiklägen
 Att det finns tillgång till attraktiva boenden i alla kommundelar.
Dessa ställningstaganden är viktiga för de personer som berörs av socialnämndens
uppdrag; äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med behov av stöd
för sin försörjning på väg att hitta en egen försörjning och eller för en egen bostad.
Det som saknas vad gäller ”Det goda boendet” är att det i dagsläget inte finns någon
form av trygghetsboende i Ljungbyhed. Ett boende för äldre nära service och med ett
mått av trygghet utan att för den skull behöva biståndsbeslutade insatser. Det kan
erbjudas både i Klippans tätort och i Östra Ljungby.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut daterat 2011-12-23
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§7

Äldreomsorgschefen informerar om öppna jämförelser och
kvalitet i korthet
Ärendet
Äldreomsorgschef Tina Thomasson informerar:
Äldreomsorgen i Klippans kommun redovisar mycket goda resultat i Socialstyrelsens
senaste rapportering av Öppna jämförelser, bland annat rankas Klippans kommuns
hemtjänst som bäst i Skåne. Även brukarnas egna upplevelser av kvaliteten i
hemtjänst och särskilt boende, det så kallade nöjd-kund-index är enligt
undersökningen mycket god. Utifrån det positiva resultatet, och inte minst den stora
förbättring i mätningarna de tre senaste åren, har Klippans äldreomsorg
uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting och lokala medier.
Äldreomsorgschefen uttrycker att det som lett till lyftet inom hemtjänsten är det
aktiva kvalitetsarbetet i verksamheten.
Äldreomsorgen har även presenterat positiva resultat i Sveriges Kommuner och
Landstings senaste mätningar i Kvalitet i korthet. Att notera är förbättringen inom
området kontinuitet i hemtjänsten, där äldreomsorgen tidigare mottagit kritik från
revisionen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§8
Kvalitetsmål avdelningen för mottagning
SN 2012.0011.700

Ärendet
Under året har medarbetare inom avdelning för mottagning vid tre olika
processmöten arbetat fram ett förslag på kvalitetsmål som kan gälla för avdelningens
verksamhet. Implementering av kvalitetsmål kommer att ske under 2012.
Under 2012 kommer utveckling av kvalitetsmålen att ske så att de motsvarar de
uppgifter som lämnas i öppna jämförelser och annan statistik.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-30
Förslag till kvalitetsmål avdelningen för mottagning
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna kvalitetsmålen för avdelningen för mottagning.
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§9
Statistik Barnahuset Skåne NordVäst första halvåret 2011
SN 2012.0013.751

Ärendet
Barnahuset i Skåne NordVäst har sammanställt statistik avseende januari - augusti
2011, bilaga SN 9/2012. Barnahuset finns till för barn och ungdomar som misstänks
ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp. Verksamheten är en samlingsplats
för de olika instanser som dessa barn kan behöva kontakt med, socialtjänst, polis,
åklagare, läkare och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Att samlas kring barnen i
gemensamma lokaler är ett sätt att försöka göra utredningen och rättsprocessen så
snabb och smärtfri som möjligt.
Barnahuset drivs sedan 2009 gemensamt av de tio nordvästskånska kommunerna.
Lokalerna finns i Helsingborg i anslutning till socialförvaltningen. Mer information
om Barnahusets verksamhet kan hittas på webbsidan
www.barnahusetskanenordvast.se.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-30
Statistik Barnahuset SkNv 110101-110630
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 10
Utställare av check 2012
SN 2012.0014.001

Ärendet
Förteckningen av utställare av check har setts över och reviderats. Förteckningen
utgörs av lista på personer som är utsedda att ställa ut check för socialförvaltningens
räkning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-03
Förteckning utställare av check
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förteckningen av utställare av check.
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§ 11
Yttrande över motion angående fritidsaktivitet för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning
SN 2010.0040.816

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-01-20 § 18 motion från Eva
Stjärnlind (s) om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till
Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen
yrkar Socialdemokraterna
att ändra åldersgränsen till 15 år på fritids för barn/ungdomar med
funktionsnedsättning samt
att fritidsverksamhet ska inrättas för barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
Socialnämnden inlämnande 2010-10-05 § 121 följande yttrande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Barn och ungdomar över 13 år med funktionsnedsättning och som är beviljad
personlig assistent har inte rätt att vara på handikappomsorgens korttidstillsyn. Från
hösten 2009 har särskolan på sitt fritidshem, kunnat ta emot dessa barn/ungdomar så
länge de klarar att hantera det inom sina ekonomiska ramar och under förutsättning
att föräldrarna betalar för extra kostnader som uppstår som kost, utflykter m.m.
Under sommaren då skolans verksamhet var stängd erbjöds de att följa med på
”korttidens” utflykter och övriga aktiviteter utanför ”korttidens” egna lokalerna.
Denna möjlighet valde flera att ta del av. Möjligheter bjöds också att använda
sinnesrummet inom daglig verksamhets lokaler på ”Lönnen”. Detta erbjudande var
däremot inget som nyttjades.
Det finns helt klart ett behov av att utveckla möjligheterna till varierande
fritidsaktiviteter för de barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
kommunen, inte minst under loven. Samarbetet mellan fritid/kultur, skola och
socialtjänst har på senare tid fördjupats och med de möjligheter som ligger framför
oss med t. ex. ”Sågen” så ska vi självklart tillsammans arbeta för att utveckla
möjligheterna. Det borde också rimligtvis finnas möjlighet att utveckla samarbetet
med föreningslivet och frivillig organisationerna. Det är emellertid omöjligt att
finansiera en helt ny verksamhet/ anställning inom respektive nämnds nuvarande
ekonomiska ramar.
Barn- och utbildningsnämnden svarade 2010-05-03, (här i förkortad version) att
Träningsskolan haft en försöksverksamhet där man låtit två elever från skolan över
tretton år, vistas på fritidshemmet under förutsättning att de följer vissa
överenskomna regler. Exempelvis måste eleven ledsagas av assistent och anpassa sig
till fritidsverksamhetens regler samt själv stå för kostnader som tillkommer vid
aktiviteter såsom glass, inträden etc.
Signatur justerare
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Forts § 11
Madeleine Sebelius Persson, som författat svaret för Barn- och
utbildningsförvaltningens räkning, konstaterar att behovet av fritidshemsplatser är
stort, särskilt om förfrågningar från grannkommunernas räknas in. En förutsättning
för att kunna ta emot elever över 13 år i en öppen verksamhet, bör vara att
erbjudandet om fritidsdhemsplats gäller till dess att eleven börjar gymnasieskolan.
Det behövs även upprättas kontrakt mellan skola och elevens vårdnadshavare vad
gäller försäkring och ansvar vid elevens besök på fritidshemmet. Enligt svaret har
även ett samarbete med LSS i Klippan inletts för att göra en kartläggning av hur
många barn/elever som man anser har behov som är kända i deras verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-10 § 259
att återremittera motionen till Socialnämnden att i samråd med Barn- och
utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden ställer sig så som tidigare
positiva till motionens förslag. Så gör även Kultur- och fritidsnämnden. De tre
nämnderna har idag ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring
barns och ungdomars behov. Det är viktigt att barn- och ungdomar ges möjlighet till
samvaro och meningsfull fritid.
Ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar och ideella föreningar är
caféverksamhet på ”Sågen” som nu pågått som försöksverksamhet i drygt ett år. Dit
erbjuds barn- och ungdomar från 10 år att komma tisdagskvällar för att umgås och
utöva fritidsaktiviteter med andra jämnåriga. Kultur- och fritidnämnden bidrar med
lokaler och föreningsstöd och Socialförvaltningen bidrar med personal två kvällar i
månaden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de fritidsaktiviteter som är
direkt lagstadgade, det vill säga fritidsverksamhet upp till 12 år.
I övrigt är förhållandena som angavs i tidigare inlämnade yttranden oförändrade.
Samtliga tre nämnder har 2011 ett ansträngt ekonomiskt läge, något som enligt alla
prognoser verkar gälla även för 2012. Satsningar på nya verksamheter blir därför
svåra att rymma inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-28
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som yttrande över motionen.
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§ 12
Informationsärende
Förvaltningsrätten i Malmö
Beslut 2011-12-02, mål nr 11197-11 E. Saken; omedelbart omhändertagande enligt
LVU. Beslut; Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet.
Dom 2011-12-19, mål nr 10315-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Domslut;
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Beslut 2011-12-16, mål nr 7240-11 E, 8128-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Beslut;
Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut i de delar de avser elkostnad och
visar målen åter till nämnden för vidare handläggning i enlighet med skälen för
förvaltningsrättens beslut.
Beslut 2011-12-16, mål nr 7239-11 E, 8133-11 E. Saken; bistånd enligt SoL. Beslut;
Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut i de delar de avser elkostnad och
visar målen åter till nämnden för vidare handläggning i enlighet med skälen för
förvaltningsrättens beslut.
Dom 2011-12-21, mål nr 10673-11. Saken; beredande av vård enligt LVU. Domslut;
Förvaltningsrätten beslutar att xxx ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket
och 2 § LVU. Domen gäller omedelbart i denna del.
Kammarrätten i Göteborg
Beslut 2011-12-16, mål nr 9140-11. Saken; omedelbart omhändertagande enligt
LVU. Kammarrättens avgörande; Kammarrätten avslår överklagandet.
Socialstyrelsen
Beslut 2011-12-14, drn 30427/2011. Ärendet; Lex Maria-anmälan angående brister i
tillsyn och läkemedelshantering samt bristande kommunikation mellan kommun och
landsting. Socialstyrelsens beslut; Socialstyrelsen kommer att öppna ett separat
tillsynsärende i Klippans kommun.
Beslut 2011-12-21, drn 41222/2011. Ärende; Ansökan om statsbidrag för
försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Socialstyrelsens beslut; Socialstyrelsen har beslutat att avslå
Klippans kommuns ansökan om försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning
för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Information om pilotprojekt med sociala insatsgrupper för att hjälpa unga som
riskerar att fastna i kriminalitet.
Information om Socialstyrelsens allmänna råd (SOSDS 2011:12) om grundläggande
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.
Signatur justerare
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Forts §12
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre 2012.
Cirkulär 11:49 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2012.
Cirkulär 11:47 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m för år 2012.
Cirkulär 11:48 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2012.
Cirkulär 11:55 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2012.
Migrationsverket
Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Klippans kommun, folkhälsorådet
Sammanträdesprotokoll 2011-11-24
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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§ 13
Kurser och konferenser
Ärendet
Geriatriskt utvecklingscentrum
Nutritionsseminarium, 9-10 februari 2012.
Regeringsdepartementet och SKL
Konferens om Sveriges nationella handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism, 21 mars 2012 i Stockholm.
Nu eller aldrig!: Sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre – ett gemensamt
uppdrag, 31 januari 2012 i Stockholm.
Riksfärdtjänsten i Sverige och Samres AB
Färdtjänstdagar, 20-21 mars 2012 i Eskilstuna.
Kommunförbundet Skåne
Kommunerna och välfärden, 9-10 februari i Lund.
Lagen om offentlig upphandling, LOU – grundkurs, 26 januari 2012 i Sturup.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att medge socialnämndens presidie samt Peter Kromnow (kd), Elsebeth Persson (m),
Gunilla Svensson (s), Jan Wallgren (s), Mats Waldemarsson (s), Jan Rosenqvist
(sd) och Ellinor Varady (m) att delta vid konferensen Kommunerna och välfärden,
9-10 februari i Lund.
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§ 14
Delegationsärende
Ärendet
Delegationsrapport från Avdelningen för mottagning
Enheten för biståndshandläggning, 2011-11-01—2011-12-12
Enheten för biståndshandläggning, 2011-09-01—2011-09-30
Enheten för utredning av vuxna, 2011-11-01—2011-11-30
Enheten för utredning av barn, unga och familjer, 2011-11-01—2011-11-30
Delegationsrapport från Socialförvaltningens stab
Utredningssekreterare, 2011-11-17
Sociala utskottet
2011-12-05 § 228
2011-12-01 §§ 213-227
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
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Avdelningschef
Eva-Britt Andersson

Stab 2 personal
Administrativ samordnare
Familjerådgivare 0.65
Personligt ombud 0,5

Enheten för bostad
med särskild service
Enhetschef 1.0

Enheten för arbete
och sysselsättning
Enhetschef 1.0

Enheten för Beroende
och Psykiatri
och daglig verksamhet
Enhetschef 1.0

Enheten för
personlig assistans
Enhetschef 1.0

Enheten för insatser
barn, unga, familj
Enhetschef 1.0

Apollo
9 personal

Arbetscentrum
ca 20 personal
(12 korttids anst.)

Valhallagatan
8 personal

Personlig assistans
37 personal

Fältsekreterare
3 personal

Tingsgatan 20
11 personal

Utflyttad daglig
verksamhet/sysselsättning
3 personal

Badvägen
8 personal

Externa anordnare
Personlig assistans

Familjepedagoger
3 personal

Tingsgatan 29
4 personal

Hushållsekonomisk
rådgivning
0,75

Boendestöd
4 personal

Personal pool
6 personal

Korttidstillsyn
Korttidsvistelse
8 personal

Trädgårdsgatan
8 personal

Daglig verksamhet
Lönnen
8 personal

Missbruk/beroende
Alk.mott 1,25 tjänst
drogterapeut 0,75

Kontaktfamilj/
Kontaktperson

Familjehem

Hantverksboden
3 personal

Andrahandskontrakt

Ledsagarservice

Ängsvillan
2 personal

Enheten för bostad med särskild service och daglig sysselsättning

Enhetschef
Christina Friberg

Apollo

Tingsgatan 20

Tingsgatan 29
4 personal

Trädgårdsgatan
8 personal

9 personal

11 personal

4 personal

8 personal

Familjehem

Ängsvillan

2 personal

Enheten för arbete och sysselsättning

Enhetschef
Kenneth Nilsson

Arbetscentrum
20 personal

Spiraltrappan
Utflyttad verksamhet

Daglig verksamhet

Hushållsekonomisk rådgivning

Socialsekreterare

1 personal

LÖNNEN
8 personal

1 personal

Jobbcoacher

Cafeér
2 personal

Hantverksboden
3 personal

Samordnare

Handledare

Enheten för Kommunal psykiatri och beroendefrågor

Enhetschef
Olle Andresén

Valhallagatan

Badvägen

Boendestöd

Missbruk/ beroende

8 personal

7 personal

5 personal

4 personal

Drogterapeut
0.75

Psyk.SSK
Vakant
1.0

Andrahandskontrakt

Enheten för personlig assistans och Pool

Enhetschef
Siv Sivertsson

Personlig assistans

Personalpool

37 personal

10 personal

Enheten för insatser barn, unga, familj

Enhetschef
Vesna Deronic

Fältsekreterare

Familjepedagoger

Korttidstillsyn
Korttidsvistelse

Fältsekreterare
3 personal

Familjepedagog
3 personal

Korttidsboende
8 personal

Ledsagning
Avlösarservice

Kontaktfamilj
LSS/SoL

STAB

Stab

Administrativ samordnare

Administration

Personligt ombud

Familjerådgivare

1.0

1.0

0,5

0.65

0.75

Bilaga SN 9/2012
Drn 2012.0013-2

Statistik Barnahuset SkNv 110101‐110630:
Antal samrådsärende: 133 st
Bjuv: 15 (11,3%)
Båstad: 5 (3,8%)
Helsingborg: 53 (39,8%)
Höganäs: 7 (5,3%)
Klippan: 18 (13,5%)
Landskrona: 17 (12,8%)
Svalöv: 2 (1,5%)
Åstorp: 9 (6,8%)
Ängelholm: 0 (0,0%)
Örkelljunga: 5 (3,8%)
Annan: 2 (1,5%; Laholm och Borås)
Varav
Flickor: 77 (57,9%)

Pojkar: 56 (42,1%)

Åldersintervall:
(Barnahusenkäten)
0‐6 år: 32 (24,1%)
7‐14 år: 79 (59,4%)
15‐18 år: 22 (16,5%)
(Vår egen indelning)
0‐3 år: 9 (6,8%)
4‐6 år: 23 (17,3%)
7‐12 år: 48 (36,1%)
13‐15 år: 41 (30,8%)
16‐18 år: 12 (9,0%)

Vem ringer/aktualiserar:
Socialtjänst: 70 (52,6%)

Polis: 63 (47,4%)

Grundanmälan/Varifrån (ex. skola,BVC,sjukvård):
Barnet: 7 (5,2%)
Förälder: 46 (34,1%)
Soc: 3 (2,2%)
Polis: 1 (0,7%)
Skola/Förskola: 58 (43,0%)
BUP: 4 (3,0%)
Sjukvård: 4 (3,0%)
Annan: 12 (8,9% bl a kamrats föräldrar, privatperson, anonym, familjehem,
Utvecklingsnämnden och bekant)

Brottstyp: (x/135=% där ärende kan registreras både i misshandel och sexuella övergrepp )
Misshandel: 97 ( 71,9%) Sexuella övergrepp: 38 (28,1%)
Unga förövare: 0 (0,0%)
Uppdelat/kommun; ( ‐,‐,‐ = misshandel 0, sexuella övergrepp 0, unga förövare 0)
Bjuv: 9,6,‐
Båstad: 4,1,‐
Helsingborg: 43,10,‐
Höganäs: 6,1,‐
Klippan: 12,5,‐
Landskrona: 13,6,‐
Svalöv: 2,‐,‐
Åstorp: 8,2,‐
Ängelholm: ‐,‐,‐
Örkelljunga: ‐,5,‐
Annan: ‐,2,‐

Misstänkt förövare:
Pappa: 62 (41,1%)
Mamma: 33 (21,9%)
Styvpappa: 22 (14,6%)
Styvmamma: 3 (2,0%)
Ung förövare: 0 (0%)
Okänd: 4 (2,6%)
Annan: 27 (17,9% bl a broder, kamrater, pojkvän, farbror, internetkontakt, bekant till familj,
kamrats pappa)

Överenskommelser vid samråd:
Förundersökning inleds: 128
Särskild företrädare: 92
BUP‐kontakt: ‐‐‐‐‐‐
LUL‐31: ‐‐‐‐‐‐
Annat: ‐‐‐‐‐‐

Fu läggs ned: 9
Målsägandebiträde: 18
Utr. SoL 11:1: 58
Förhandsbed. soc: 76

Antal läkarundersökningar beslutade om innan, under eller efter samråd:
Innan: 1
Efter: 1
Antal rättsmedicinska undersökningar beslutade om innan, under eller efter samråd:
Innan: 1
Efter: 5
Antal gynekologiska undersökningar beslutade om innan, under eller efter samråd:
Innan: 1
Efter: 0

BUP‐närvaro vid samråd:
Helsingborg: 2
Landskrona: 0

Ängelholm: 0

Barnmedicin –närvarande i antal ärende vid samråd: 89 st
Antal förhör på Barnahuset: 163 st

Krissamtal:
Totalt: 39 st
Förälder:
11

Barn:

14

Förälder + Barn: 14

Här är inte första krissamtalet inräknat då vi i princip träffar alla föräldrar som följer med
sina barn till förhör. Det antal redovisade krissamtal är alltså gångerna 2‐5 som bokas efter
överenskommelse.

Telefonrådgivningar:
(Vem ringer: Socialtjänsten, BUP, förskola/skola, sjukvård, privatperson,
ungdomsmottagningen)
Totalt antal: 55 st
Bjuv: 1
Höganäs: ‐
Svalöv: 6
Örkelljunga: 0
Varav
Flickor: 26

Båstad: 2
Klippan: 15
Åstorp: 2

Helsingborg: 15
Landskrona: 10
Ängelholm: 4

Pojkar: 12

Åldersintervall:
(Barnahusenkäten)
0‐6 år: 17
7‐14 år: 16
15‐18 år: 5
(Vår egen indelning)
0‐3 år: 8
4‐6 år: 9
7‐12 år: 10
13‐15 år: 8
16‐18 år: 3
Brottstyp:
Misshandel: 19

Sexuella övergrepp: 19

Unga förövare: 0

Uppdelat/kommun; ( ‐,‐,‐ = misshandel 0, sexuella övergrepp 0, unga förövare 0)
Bjuv: ‐,1,‐
Båstad: 1,‐,‐
Helsingborg: 4,6,‐
Höganäs: ‐,‐,‐
Klippan: 5,5,‐
Landskrona: 4,3,‐
Svalöv: 4,‐,‐
Åstorp: 1,1,‐
Ängelholm: ‐,3,‐
Örkelljunga: ‐,‐,‐
Misstänkt förövare:
Pappa: 15
Styvpappa: 3
Ung förövare: 1

Mamma: 11
Styvmamma: 2
Okänd: 5

Annan: 4 (personlig assitstent, kontakt via internet, vuxen kompis)

Konsultationer:
(Vem konsulterar: Socialtjänst och rektor)
Totalt antal: 12 st
Bjuv: 2
Höganäs: 0
Svalöv: 0
Örkelljunga: 0
Varav
Flickor: 7

Båstad: 0
Klippan: 0
Åstorp: 2

Helsingborg: 8
Landskrona: 0
Ängelholm: 0

Pojkar: 0

Åldersintervall:
(Barnahusenkäten)
0‐6 år: 2
7‐14 år: 5
15‐18 år: 0
(Vår egen indelning)
0‐3 år: 0
4‐6 år: 2
7‐12 år: 5
13‐15 år: 0
16‐18 år: 0
Brottstyp:
Misshandel: 1

Sexuella övergrepp: 6

Unga förövare: 0

Uppdelat/kommun; ( ‐,‐,‐ = misshandel 0, sexuella övergrepp 0, unga förövare 0)
Bjuv: 1,‐,‐
Båstad: ‐,‐,‐
Helsingborg: ‐,5,‐
Höganäs: ‐,‐,‐
Klippan: ‐,‐,‐
Landskrona: ‐,‐,‐
Svalöv: ‐,‐,‐
Åstorp: ‐,1,‐
Ängelholm: ‐,‐,‐
Örkelljunga: ‐,‐,‐
Misstänkt förövare:
Pappa: 3
Styvpappa: 1
Ung förövare: 0
Annan: 0

Mamma: 1
Styvmamma: 0
Okänd: 2

