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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende
myndighetsjour utanför arbetstid under perioden
1 juli till 31 december 2017
Bakgrund

Sociala jouren syd startade sin verksamhet 7 januari 2015.
Myndighetsjourens arbetsuppgifter är reglerat i avtal och avser att hantera
akuta ärenden angående barn och unga, missbruk, våld i nära relationer
och akuta försörjningsbehov exempelvis boende, resa etcetera.
Vellinge kommun tillhandahåller social jour enligt 3 kap 6 § andra stycket
Socialtjänstlagen. Från den 1 januari 2016 har 8 kommuner tecknat avtal
att köpa tjänsten. Det är följande kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Ystad och Trelleborg – som har två
nämnder. Myndighetsjouren har ett befolkningsunderlag på 225 574
invånare.
Under 2017 har jouren arbetat på att lösa säker inloggning i två steg. Från
hösten 2017 har de säkrat upp detta och följer datainspektionens krav på
stark autentisering, med tvåstegsinloggning.
De e-tjänster som finns tillgängliga för kommunerna är föranmälan och
uppdragsbeställning.
Jourens e-tjänster är rapport, ordförandebeslut omedelbart
omhändertagande med stöd av LVU eller LVM, handräckningsbegäran LVU
och LVM och placeringsbeslut SoL, LVU och LVM.

Ekonomi

Kostnaden för jouren fördelas lika mellan de ingående kommunerna, vilket
för Trelleborgs kommun innebär en årskostnad på 732 tkr varav 65 tkr
utgör arbetsmarknadsnämndens del.
Arbetsmarknadsnämndens budget motsvarar 9 % av socialnämndens
varför kostnaderna mellan nämnderna initialt har fördelas enligt denna
princip.

Utveckling i jämförelse med de två senaste åren
Jourärende Arbetsmarknadsförvaltningen Socialförvaltningen
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Antal jourärenden som rör arbetsmarknadsnämndens verksamhet har
under den aktuella perioden 1 juli- 31 december 2017 varit 51 ärenden.
Under perioden 1 januari -30 juni 2017 uppgick antal jourärenden till 38.
De vanligaste jourärendena är ansökan om försörjningsstöd i akuta
nödsituationer, akut ansökan om tillfälligt boende samt ensamkommande
barn och unga. Vad gäller ensamkommande ungdomar handlar det oftast
om att de avviker och/eller är misstänkta av polisen för inblandning i
kriminell verksamhet.

Slutsats

Jourärendena tenderar över tid att ligga på en stabil nivå kring dryga 30talet ärenden per halvår bortsett från hösten 2015 och våren 2016 som ett
led av transitperioden.
Jouren har i de ärenden där man blivit uppringda agerat sakligt och korrekt
och de beslut som fattats ligger helt i linje med riktlinjer som föreligger
inom arbetsmarknadsnämndens verksamhet.
Flera av ärendena har krävt kunskaper i juridik och korrekt bemötande.
Arbetsmarknadsnämndens medverkan i jouren har inneburit skyndsam och
korrekt hantering av dessa ärenden.
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I tjänsten för Arbetsmarknadsförvaltningen,
Eleonore Schlyter
Enhetschef myndighetsprocessen

