Socialnämndens arbetsutskott
kallas till sammanträde onsdagen den 3 juni 2015, kl. 9.00 i
sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för
behandling av följande ärenden:
ÄRENDE

BILAGA

Upprop samt val av justerare.
Individ- och familjeomsorgsavdelning IFO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anmälan av ordförandebeslut
Övervägande enligt SoL
Omprövning enligt LVU
Medgivande enligt SoL, att ta emot barn i
sitt hem
Placering i familjehem
Vård på behandlingshem
Föräldrastödjande insatser

IFO 1 A-H
IFO 2 A-F
IFO 3 A-B
IFO 4 A-B
IFO 5 A-D
IFO 6 A-B
IFO 7 A-B

Individ- och myndighetsavdelning IMA
1.
2.
3.
4.

Avtal, bostad med särskild service
Ledsagarservice, LSS
Boende vuxna, LSS
Personlig assistent, LSS

IMA 1
IMA 2 A-B
IMA 3 A-B
IMA 4 A-C
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Övriga ärenden ÖVR
Förslag till handlingsplan utifrån resultat
av öppna jämförelser av stöd till personer
med funktionsnedsättning enligt LSS,
2014
Förslag till handlingsplan utifrån resultat
öppna jämförelser av stöd till personer
med psykisk funktionsnedsättning, 2014
Förslag till omstrukturering av
verksamhet Ungbo
Information från förvaltningschefen
Anmälningsärenden
Övriga frågor

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ÖVR 1

ÖVR 2

ÖVR 3

ÖVR 4

2015-05-26
Kommunledningskontoret/amm

Maria Forsberg
Ordförande

/

Anne-Marie Mattsson
Sekreterare

OBS!
Handlingar till ärenden under rubrikerna Individ- och
familjeomsorgsavdelning samt Individ- och
myndighetsavdelning har skickats separat.
Handlingar i ärenden under rubriken Övriga ärenden
redovisas via inloggning på Nämndspecifika sidor.
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Socialnämnden

Tjänsteskrivelse
Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

2015-01-14
Socialförvaltningen
Ingrid Fredriksson
0523/613 387
ingrid.fredriksson@lysekil.se

Förslag till handlingsplan utifrån resultat av öppna jämförelser
av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
2014.
Dnr:

SON 2014-288

I februari månad 2014 beslutade socialnämnden att återremittera ärende
gällande förslag till upprättande av handlingsplan utifrån resultat öppna
jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Återremiss
skedde med hänvisning till att den upprättade handlingsplanen inte gjorts i
samverkan med Vård- och omsorgsavdelningen.
Bifogar förslag där förvaltningens ledningsgrupp ställt sig bakom
handlingsplanen. Se bilaga.
De områden som har tagits med i planen är de som i den jämförande
sammanställningen är röd-markerade. Rödmarkeringen innebär att det är ett
område där förbättring kan/bör ske för att nationella kvalitetsmål mål skall
uppfyllas.
Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till handlingsplan
utifrån resultat öppna jämförelser av stöd till personer med
funktionsnedsättning enligt Lss 2014 och uppdrar åt socialförvaltningen
att fortsätta arbetet i enlighet med planen.
Socialförvaltningen

Lars-Göran Berg
Socialchef

Ingrid Fredriksson
Avdelningschef

Bilaga: Förslag till handlingsplan utifrån resultat öppna jämförelser av
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014.
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FÖRSLAG HANDLINGSPLAN åtgärder resultat Öppna Jämförelser Lss
FÖRVALTNING: Socialförvaltningen
ARBETSPLATS: IMA-avdelning
Datum: 2015-01-14

Utvecklingsområde

Brist/Åtgärd

Ansvarig

Åtgärdas
senast
Klart april
2015

1. Intern samordning

Rutiner för samordning saknas

Intern samordning
förslag åtgärd
 Barn- och unga
 Ekonomiskt bistånd
 Hemlöshet
 Missbruks- och
beroendevård
 Våld i nära relationer

Arbetsgrupp tillsätts för att lägga fram
förslag på samverkansrutin. Berör i ett första
skede myndighetsfunktionerna.

Avd.chef IFO
Avd.chef IMA

Rutin upprättas, berör även IFO, VOO samt
IMA

Förvaltningsledning,
socialchef

2. Extern samverkan
Extern samverkan
förslag åtgärd
 Arbetsförmedling
 Landstingets
barnhabilitering
 Landstingets
vuxenhabilitering
 Landstingets
barnpsykiatri

Överenskommelser om samverkan saknas
Översyn av befintliga
samverkansöverenskommelser. Läggs in i
ledningssystem.
Där överenskommelser saknas tas detta upp i
de samverkansorgan som finns.

Förvaltningsledning,
socialchef

Uppföljning
signatur

Utvecklingsområde


Brist/Åtgärd

Rutin finns men behöver kompletteras
Befintliga rutiner kompletteras med i vad
mån vissa grupper riktat
skall erbjudas individuell plan.
(Erbjuds idag alla som får beslut)

4. Arbetsmarknad

Sällan förekommande att personer som
deltar i daglig verksamhet går över till
annan anställning (förvärvsarbete på
ordinarie arbetsmarknad alternativt skyddat
arbete)
Rutin upprättas för att pröva övergång till
annat arbete
Berör arbetsmarknadsenheten samt
myndighetsfunktion Lss

Arbetsmarknad
förslag åtgärd

5. Tillgänglighet


Tillgänglighet förslag

6. Trygghet och säkerhet


Åtgärdas
senast

Avdelningschef IMA

Våren 2015

Landstingets
vuxenpsykiatri

3. Individuell plan
Individuell plan
förslag åtgärd



Ansvarig

Trygghet och
säkerhet förslag

Information om verksamheten saknas på
kommunens hemsida på lättläst svenska,
inspelad på teckenspråk, talad information
Hemsidan kompletteras med denna
information. Samverkan behövs med
informatör
Uppföljning av beslut förekommer i mycket
ringa omfattning
Samtliga beslut skall följas upp inom 5-8
veckor efter påbörjad insats samt därefter

Förvaltningsledning/Socialchef 2015

Avdelningschef IMA

Socialnämnden resursfråga

Färdigställs
under 2015

Uppföljning
signatur

Utvecklingsområde

Brist/Åtgärd
årligen. Befintlig rutin kompletteras med
detta. Förstärkning av biståndshandläggare
måste till. Se utredning kring detta.

Ansvarig

Åtgärdas
senast

Uppföljning
signatur
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Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:

2015-05-11
Socialförvaltningen
Ingrid Fredriksson
0523/613 387
ingrid.fredriksson@lysekil.se

Förslag till handlingsplan utifrån resultat öppna jämförelser av
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014.
Dnr:

SON 2014-288

I februari månad 2014 beslutade socialnämnden att återremittera ärende
gällande förslag till upprättande av handlingsplan utifrån resultat öppna
jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Återremiss
skedde med hänvisning till att den upprättade handlingsplanen inte gjorts i
samverkan med Vård- och omsorgsavdelningen.
Bifogar förslag där förvaltningens ledningsgrupp ställt sig bakom
handlingsplanen. Se bilaga.
De områden som har tagits med i planen är de som i den jämförande
sammanställningen är röd-markerade. Rödmarkeringen innebär att det är ett
område där förbättring kan/bör ske för att nationella kvalitetsmål mål skall
uppfyllas.

Förslag till Socialnämnden

Socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till handlingsplan
utifrån resultat öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning 2014 och uppdrar åt socialförvaltningen att fortsätta
arbetet i enlighet med planen.
Socialförvaltningen

Lars-Göran Berg
Socialchef

Ingrid Fredriksson
Avdelningschef

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

2/2

Bilaga: Förslag till handlingsplan utifrån resultat öppna jämförelser av
stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 2014.

FÖRSLAG HANDLINGSPLAN åtgärder resultat Öppna Jämförelser stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning
FÖRVALTNING: Socialförvaltningen
AVDELNING: IMA-avdelning
Datum: 2015-01-14

Utvecklingsområde

Brist/Åtgärd

Ansvarig

Åtgärdas
senast
Klar april
2015

1. Intern samordning

Rutiner för samordning saknas

Intern samordning förslag åtgärd
 Barn- och unga
 Ekonomiskt bistånd
 Hemlöshet
 Missbruks- och beroendevård
 Våld i nära relationer

Arbetsgrupp tillsätts för att lägga
fram förslag på samverkansrutin.
Berör i ett första skede
myndighetsfunktionerna.

Avd.chef IFO
Avd.chef IMA

Rutin upprättas, berör även IFO,
VOO samt IMA

Förvaltningsledning,
socialchef

2. Extern samverkan

Överenskommelser om samverkan
saknas
Översyn av befintliga
Förvaltningsledning,
samverkansöverenskommelser. Läggs socialchef
in i ledningssystem.
Där överenskommelser saknas tas
detta upp i de samverkansorgan som
finns.






Extern samverkan förslag
åtgärd
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Landstinget
Landstingets vuxenpsykiatri

3. Individuell plan

Rutin saknas

Uppföljning
signatur

Utvecklingsområde


Individuell plan förslag
åtgärd

4. Tillgänglighet



Tillgänglighet förslag
uppsökande verksamhet



Information via annonser och
upprättande av
informationsguide

5. Brukarinflytande





Brukarinflytessamordnare
förslag
Brukarrevison förslag
Personligt ombud förslag

Brist/Åtgärd

Ansvarig

Åtgärdas
senast

Upprättas i samband med att rutiner
ses över

Avdelningschef IMA

Våren 2015

Avdelningschef IMA ansvarar
för att rutin upprättas.
Socialnämnd ansvarig för
erforderliga medel

Färdigställs
under 2015

Förvaltningsledning
Socialchef

Till nämnd i
mars 2015

Funktion för uppsökande
verksamhet saknas
Tillräcklig information saknas
gällande annonser i massmedia
samt informationsguide
Rutin för en systematiskt uppsökande
verksamhet upprättas.

Om åtgärd bedöms nödvändig under
2015 måste personell resurs finnas.

Nedanstående funktioner finns ej i
kommunen
Brukarinflytessamordnare
Brukarrevision
Personligt ombud
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd KANSKE VORE BRA
Förslag utarbetas av
socialförvaltningen för
ställningstagande i nämnd.
Samverkan med Sotenäs och
Munkedals kommuner om dessa
kommuner är intresserade

Uppföljning
signatur

Utvecklingsområde
6. Meningsfull sysselsättning



Socialt kooperativ/Fontänhus
förslag
Öppen verksamhet, förslag

7. Arbetsmarknad



Förslag; arbetsmarknad
övergång till annan
anställning



Förslag:arbetslivsinriktad
rehabiliteing

8. Boende


Boende förslag bostad först

9. Stöd i vardagen

Brist/Åtgärd

Ansvarig

Åtgärdas
senast

Nedanstående funktioner finns inte i
kommunen
Socialt kooperativ/Fontänhus
Öppen verksamhet
Ingen åtgärd
Utreds
Sällan förekommande att personer
som deltar i sysselsättning går över
till annan anställning
(förvärvsarbete på ordinarie
arbetsmarknad alternativt skyddat
arbete)
Arbetslivsinriktad rehabilitering
förekommer inte (särskild metod)
Rutin upprättas för att pröva
övergång till annat arbete
Berör arbetsmarknadsenheten samt
myndighetsfunktion Lss
Utreds ?

Kommunen arbetar inte med bostad
först som metod
Ingen åtgärd, IFO-fråga?
Social färdighetsträning ges inte
(särskilt program ESL)

Förvaltningsledning/socialchef Under 2015

Förvaltningsledning/socialchef

Förvaltningsledning/socialchef

Uppföljning
signatur

Utvecklingsområde


Förslag ESL

10. Handläggares kompetens


Kompetensutvecklingsplan
förslag



Ärendehandledning förslag

Brist/Åtgärd
Utreds
Samlad plan för kompetensutveckling
saknas
Kontinuerlig ärendehandledning
Plan upprättas

Bör ske i samverkan med närliggande
kommuner. Bevakas inom ramen för
nätverk chefer inom
myndighetsfunktionen.

Ansvarig

Åtgärdas
senast

Förvaltningsledning/socialchef

Avd.chef IMA, Socialnämnd
resurstilldelning för
genomförande
Avd.chef IMA, Socialnämnd
resurstilldelning

Våren 2015

Uppföljning
signatur
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Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Datum: 2015-05-18
Förvaltning: Socialnämnden IFO/ Barn- och ungdomsenheten
Handläggare: Annette Calner
Telefon: 0523-61 34 02
E-post: annette.calner@lysekil.se

Förslag till omstrukturering av verksamhet
Dnr: SON 2015-65

Bakgrund
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars 2015 att uppdra åt Individ- och
familjeomsorgens Barn – och ungdomsenheten att redovisa förslag till omstrukturerad
verksamhet avseende Ungbo med avstamp i den utredning som tf. socialchef har framställt.
Dåvarande Individ- och myndighetsnämnden tog i november 2012 beslut om att starta Ungbo.
Bakgrunden till beslutet var att kostnaderna för barn- och ungdomsvården i Lysekil varit
konstant höga över tid. Målsättningen med Ungbo var, och är fortfarande, dels att kunna
erbjuda insatser i hemkommunen till de ungdomar vars hemmiljö primärt präglades av
omsorgsbrist, men också att i ett tidigare skede ta hem ungdomar från ett längre
institutionsboende.
I de utredningar som har legat till grund för nämndens beslut att starta ett ungdomsboende i
kommunen står att läsa att det initialt planerades för ett gemensamt ungdomsboende för
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i behov av stöd från socialtjänsten, med en
gemensam föreståndare/arbetsledare med ett övergripande ansvar för verksamheten. Den
planeringen frångicks sedermera och idag är Ungbo en egen verksamhet, som tillhör Barn- och
ungdomsenheten.
Ungbo startades upp våren 2013. 6 personer anställdes och, i samverkan med Lysekilsbostäder,
rekvirerades lägenheter för ungdomsboende. Ungbo är ett bistånd/insats som utredande
socialsekreterare kan besluta om efter en ansökan från den unge eller hens vårdnadshavare
eller anmälan i enl. med Sol 14§.
Initialt ingick 10 ungdomar i Ungbo. Därefter har antalet ungdomar minskat: en ungdom har
dömts till vård inom kriminalvården, en ungdom har omplacerats till institution pga. omfattade
drogmissbruk och några ungdomar har valt att avsluta insatsen pga. flytt från kommunen.
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Aktuell situation Ungbo
I dagsläget omfattas 6 ungdomar av Ungbo, 5 ungdomar har boende och personligt stöd genom
Ungbo och 1 ungdom har personligt stöd men är boende hos sin förälder. En ungdom, som är
institutionsplacerad, bedöms vara färdigbehandlad och kunna flytta hem till skolstart i augusti
och då omfattas av insatser genom Ungbo. Samtliga ungdomar är födda 1994-1996.
Aktuell situation Barn- och ungdomsenheten
Antalet barn och ungdomar som är föremål för insatser från socialtjänsten i Lysekil uppgick i
mars månad till 56 st. Av dem är 20 st. placerade i familjehem och 9 st. på hem för vård och
boende, HVB. Av de nio ungdomar som vistas på institution bedöms en kunna vara aktuell för
vårdinsatser inom Ungbo. Av de barn och ungdomar som är placerade i familjehem bedöms
ingen vara aktuell för Ungbo.
Under de första fyra månaderna 2015, januari-april, inkom sex anmälningar/ansökningar till
Barn- och ungdomsenheten avseende ungdomar födda innan år 2000. Samtliga ungdomar är
födda 1999, en av ansökningarna avsåg eget boende/ Ungbo. Under samma period inkom sju
anmälningar/ansökningar avseende ungdomar födda 2000-2003 samt 28 anmälningar/
ansökningar avseende barn födda 2004-2015. Under 2014 kunde samma utveckling identifieras,
liksom i större delen av landet – allt fler yngre barn blir aktuella för insatser från socialtjänstens
sida. För barn och ungdomar födda efter år 2000 kan Ungbo inte vara en aktuell insats, barn och
ungdomar skall växa upp i familjeliknande miljöer vilket Ungbo inte kan erbjuda.
Analys
En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för
att få en bra uppväxt och att kunna utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv.
Rätt form av tidiga och synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra
framtida psykisk ohälsa och utanförskap. Risktecken för barns och ungas negativa utveckling är
av olika natur. De kan knytas till barn, unga, föräldrar och de livsomständigheter som de
lever under. Vissa riskfaktorer utmanar utvecklingen på kortare och andra på längre
sikt. De är av varierande allvarlighetsgrad och vissa är kopplade till bredare
utvecklingsområden medan andra relaterar till specifika problem. Gemensamt är att tecken på
risk bör uppmärksammas tidigt och mötas med lämpliga insatser. För att kunna göra tidiga
insatser för barn i riskzonen måste problemen identifieras tidigt, det är avgörande att man
upptäcker och kartlägger problemet och därefter följer upp det med insatser. Ju längre tid det
går innan föräldrarna får stöd desto svårare är det att tillhandahålla rätt hjälp.
Även om många av de yngsta barnen visar tydliga tecken på att det finns svårigheter i
familjesystemet, så är det många som inte får hjälp i tid. Tidig hjälp är bra hjälp och små barn är
på många sätt mer påverkbara och mottagliga för hjälp än äldre barn, vilket bl. a påvisas i
forskning. En viktig och hoppfull insats som Lysekils kommun gör nu är den
familjecentralsliknande verksamhet som kommer att startas upp i höst. Satsning är av universell
karaktär, d.v.s. den är allmänt förebyggande och riktar sig till alla barn.
För att socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet ska kunna möta upp de behov som vi ser, barn
som befinner sig i riskzonen, behöver vi ha tillgång till både selektiva men även indikerade
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insatser: selektiva insatser till de barn som bedöms befinna sig i riskzonen och indikerade
insatser till de barn som är särskilt utsatta. Riskfaktorer i barns utveckling har en
tendens att bilda ett sammanhängande mönster som når känsliga barn när de utsätts för
negativ social och psykologisk påverkan. Det går inte alltid att förutse vilka problem mönstret
leder fram till, och samma riskfaktorer kan leda till olika former av problemutveckling. Detta
motiverar att de tidiga insatserna bör ha ett brett fokus som är både problemförebyggande,
resurs- och kompetensutvecklande.
Varför är det då viktigt med tidiga insatser? Enligt anknytningsteorin har den omsorg som barn
får under sina tidiga år långtgående konsekvenser för deras utveckling. Teorin utgår ifrån att
barnet behöver omsorg som är såväl förutsägbar som emotionellt inriktad på barnets behov. I
praktiken handlar det om hur den vardagliga omsorgen förverkligas: då ett barn gråter av
hunger behöver föräldern ha kapacitet att såväl svara på barnets fysiska behov av mat som
barnets emotionella behov av ömhet och trygghet – att enbart svara på barnets fysiska behov
räcker inte till för att trygga barnets utveckling. Om föräldern är irriterad och hårdhänt, eller
likgiltig och mekanisk då han eller hon matar barnet, kommer detta att påverka spädbarnet på
ett negativt sätt, men är föräldern lugn och kärleksfull, påverkar det barnet på ett gynnsamt
sätt. Negativa erfarenheter under den här perioden påverkar barnets utveckling på två sätt:
barnet blir mer sårbart för senare negativa upplevelser och dessutom blir det mer sannolikt att
barnet också kommer att råka ut för det. Det beror på att barnet har utvecklat negativa
strategier för samspelet med föräldern. Otrygga barn är ofta aggressiva eller avvisande och
beter sig så att det väcker irritation och vrede snarare än medkänsla hos vuxna och andra barn.
Den mänskliga hjärnans strukturella utveckling pågår från graviditetens första veckor tills
människan är ung vuxen och är genetiskt driven. Hjärnans funktionella utveckling pågår hela
livet och påverkas av våra erfarenheter. Ny forskning bekräftar att känslorna är centrala för hur
hjärnan utvecklas. Skadliga erfarenheter(grav omsorgssvikt, misshandel och andra
traumatiserande erfarenheter) leder till såväl strukturella som funktionella förändringar i
barnets hjärna. Dessa förändringar inbegriper bl.a. minskad hjärnvolym, avvikelser i
nervsystemet och hormonella förändringar. Skadliga uppväxtförhållanden kan också försämra
minneskapaciteten och utgör därför en risk för senare inlärningssvårigheter. Slutligen vet vi idag
att stress under barndomen utgör en risk för att insjukna i immunologiska sjukdomar, som
diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
Det är väl dokumenterat att en utsatt barndom och ungdomstid också medför konsekvenser i
vuxenlivet. Dansk forskning visar att ett barn (i Danmark) som har varit placerat i familjehem
eller på institution, kommer att kosta samhället i snitt 6,7 miljoner danska kronor (900 000
euro) mer än barn som inte varit placerade. Barn som varit placerade har, jämfört med
normalbefolkningen, oftare missbruk, psykiska problem och kriminalitet. Fler lever på
försörjningsstöd och många har ingen utbildning efter grundskolan (39 procent av tidigare
placerade hade utbildning efter grundskolan jämfört med 76 procent av normalbefolkningen).
Det är särskilt unga som dömts för något brott som klarar sig dåligt. Analysen visar att det finns
stora ekonomiska vinster med att styra om insatser till mer effektiva insatser och insatser som
stärker föräldrakompetenser. Vad som utspelar sig i ett litet barns liv kan påverka framtida
utveckling, hälsa och välmående under resten av livet. Från forskning vet vi numera att många
av ungdoms- och vuxenårens problem kan kopplas samman med risk- och skyddsfaktorer, som
visar sig redan under förskoleåldern. Idag finns kunskap om vilka egenskaper, beteenden,
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relationer och omständigheter som ökar och minskar risken för långvariga psykosociala
problem. Tidiga insatser är oftast mest verksamma på flera olika plan: de ger störst effekt för
den enskilde, de innebär oftast ett mindre ingrepp i den enskildes liv, och är
samhällsekonomiskt mest vinstgivande. Tidiga insatser ger en positiv effekt för barn och familjer
sett ur perspektiv på deras kognitiva, sociala och emotionella funktionsnivå, som beskrivits
ovan.
Förslag till förändrad verksamhet
Socialnämnden har uppdragit åt Individ- och familjeomsorgen att utveckla en förändrad
verksamhet till en kostnadsram på 1,5 mkr mindre än budget för Ungbo 2014.
Ungbos personalgrupp består av sex personer, samtliga anställda på 100 %. För att kunna
åstadkomma tidigare insatser, och därmed påverka barn och ungdomars uppväxtvillkor, behövs
en omstrukturering av befintliga resurser. Barn- och ungdomsenheten har i dagsläget fyra
socialsekreterartjänster som ansvarar för att utreda ansökningar och anmälningar samt följa
upp beviljade bistånd såsom föräldrastödjande insatser, stödsamtal till barn,
kontaktpersonsuppdrag samt institutionsplaceringar. För att möta de behov vi ser bedömer
undertecknad att ytterligare en socialsekreterartjänst istället bör inrättas. En sådan satsning
skulle medföra att vi får större möjligheter att bedöma barn och familjers behov och tillsätta
rätt insatser för att möta deras behov i ett tidigare skede. Barn- och ungdomsenheten har också
2,8 tjänster familjebehandlare. För att också säkerställa att de bedömda behoven tillses är det
också min bedömning att ytterligare två familjebehandlartjänster med särskild kompetens inom
familjearbete bör inrättas. Med rätt anpassad personalstyrka samt -kompetens ökar
möjligheterna för oss att göra större utredningsinsatser på hemmaplan. Flertalet av de
utredningarna vi idag tar stöd av institutioner för att göra, skulle vi kunna göra i större
omfattning på hemmaplan med en bredare personalkompetens.
De behov, som de ungdomar som idag omfattas av Ungbo har, bedöms av undertecknad kunna
tillgodoses genom familjebehandlarna inom enheten. Flertalet av dem har också behov som ska
tillgodoses av andra huvudaktörer: psykiatri, Arbetsförmedling samt AME.
Sammanfattningsvis föreslås alltså att verksamheten Ungbo avslutas och istället omstruktureras
till en socialsekreterartjänst och två familjebehandlartjänster då behovet och analysen visar på
att en större satsning av Barn- och ungdomsenhetens resurser istället bör fokuseras på
målgruppen yngre barn och familjer.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att verksamheten Ungbo avslutas och istället omstruktureras till en socialsekreterartjänst och
två familjebehandlartjänster då behovet och analysen visar på att en större satsning av Barnoch ungdomsenhetens resurser istället bör fokuseras på målgruppen yngre barn och familjer.

Barn- och ungdomsenheten, IFO

Bengt Mattsson
avdelningschef IFO

Annette Calner
enhetschef Barn- och ungdom
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Minnesantec knin gatr

Till ansvariga för nyanländas mottagande och etablering inom länets
kommuner

Insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet
2015-2016
Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt
§ 37 i ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla
samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte
att underlätta etableringen i samhället.
Under förutsättning att beslut fattas av Regeringen har länsstyrelserna 60
miljoner att fördela 2015.
Länsstyrelsen Västra Götaland disponerar 7 390 miljoner kronor under
2015.

Inriktning och prioriteringsgrunder 2015
För 2015 ska insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet ges särskilt
hög prioritet.
Insatser som underlättar bosättning kan till exempel vara ombyggnationer,
kollektivtrafik eller transporter, inventering av bostadsmarknaden och insatser som underlättar bosättningsprocessen.
Ersättningen kan gå till direkta insatser eller till medfinansiering av t ex EUprojekt och kan avse åtgärder under perioden 2015-2016 och om det är särskilt angeläget även 2017. Ersättningen kommer att betalas ut under budgetåret 2015.
Insatserna ska vara inriktade endast till nyanlända som omfattas av förordningen (2010:1122).
Ansökan ska ha kommit till Länsstyrelsen senast den 31 augusti 2015.
Ansökningsblankett och anvisningar finns på:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Talieh Ashjari
Enhetschef

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-22 44 250 (växel)
031-710 60 94 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastra
gotaland

E-post:
esh.vastragotaland@lansstyr
elsen.se

