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Rapport till arbetsmarknadsnämnden avseende
myndighetsjour utanför arbetstid under perioden
1 jan till 31 december 2020
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 9 kommuner tecknat avtal att köpa
tjänsten. Det är följande kommuner; Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Ystad, Vellinge och Trelleborg – som har två nämnder.
Myndighetsjouren har ett befolkningsunderlag på cirka 226 000 invånare.
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 59 tkr utgör
arbetsmarknadsnämndens del (fördelat utifrån respektive nämnds
budgetomslutning).

Utveckling i jämförelse med de fem senaste åren
Antal föranmälningar som gjorts till jouren av tjänstemän inom
myndighetsprocessen i förvaltningen; 34 st, varav 9 avsåg barn och unga 0-17 år
och 25 st avsåg försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsförvaltningen
E-post arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Gasverksgatan 3B
Postadress Box 20, 231 21 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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De vanligaste jourärendena är ansökan tillfälligt/ akut 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.

Statistik för perioden 2020-01-01-2020-12-31

Jourärende Arbetsmarknadsförvaltningen

Socialförvaltningen

År 2015

840

188

År 2016

97

280

År 2017

89

266

År 2018

38

260

År 2019

63

366

År 2020

102

Har inte fått siffror ännu,

Slutsats
Jourärendena har under 2016 och 2017 legat på en nivå kring cirka 90 ärenden per
år. Under 2018 var antalet ärende betydligt lägre men har under 2019 ökat, dock
inte till samma nivåer. Slutsatsen som gjordes av minskningen för 2018 var att
antalet anvisade till- och placerade ensamkommande barn och unga i Trelleborg
har minskat avsevärt under 2017-2019. Likaså byggdes en process upp kring
ansökan och beslut om tillfälligt boende under 2018 vilket fortsatt under 2019
föranleder färre akuta ansökningar för att tillgodose behovet efter kontorstid.
Inkommande ärende och föranmälningar har ökat drastiskt under 2020. Det har
varit en stor ökning avseende ungdomar som avviker. Föranmälningarna har ökat
med anledning av regelbunden samverkan och dialog med Socialjour vilket anses
som en positiv utveckling från båda hållen.
Vidare är den effektiva handläggningen avseende ekonomiskt bistånd att lyfta fram
som en viktig faktor då det fattas beslut på ansökningar som inkommer samma dag
vilket leder till att färre medborgare som är aktuella i vår verksamhet har behov av
att vända sig till jouren efter kontorstid.
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.
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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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