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Socialförvaltningen

Socialnämnden

Familjerådgivning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att säga upp nuvarande samverkansavtal
(familjeråd-givning) med Lunds kommun som löper fram till 202012-31.

Sammanfattning av ärendet
Med familjerådgivning avses verksamhet med syfte att bearbeta
samlevnads-konflikter i parförhållanden och familjer.
Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet enligt
socialtjänstlagen.
Hörby kommun som tillsammans med kommunerna Höör, Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Svalöv tillgodoser
kommuninnevånarnas behov av familjerådgivning genom ett
samverkansavtal med Lunds kommun. Varje kommun har en
representant i familjerådgivningens styrgrupp.
Personalen är utbildade socionomer eller motsvarande med
psykoterapeutisk utbildning. Man erbjuder en bred kompetens vari
såväl psykodynamisk, KBT som familjeterapeutisk inriktning är
representerad. Man har idag en väntetid på ca 6 veckor och kan
eventuellt bli längre med tanke på den aktuella situationen vi har
idag.
Ett nytt avtal arbetas i detta nu fram av Lunds kommun och kommer
att gälla fr.o.m. 2021. Familjerådgivningens sammanlagda kostnader
kommer då fördelas på samtliga samverkanskommuner utifrån antal
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invånare. Ett första utkast på det nya avtalet visar då på en total
kostnadsökning för Hörby kommun med ca 50 %. Under 2019
debiterades Hörby kommun, med avdrag för återbetalda
egenavgifter, totalt ca 225 000 kronor. Med det nya avtalet kommer
Hörby kommun istället debiteras ca 502 491 kronor.
Beslutar sig ytterligare kommuner för att säga upp avtalet kommer
även deras kostnader att fördelas på kvarvarande kommuner.
Skulle Hörby kommun lämna samverkansavtalet med Lunds
kommun och tillhandahålla familjerådgivning i egen regi innebär det
att kommunen, för verksamheten ska behöva tillhandahålla lämplig
lokal samt adekvat utbildad personal.
Den genom statistik redovisade efterfrågan av samtal inklusive
utåtriktade verksamhet beräknas utgöra underlag för en tjänst
motsvarande 50-75 %. En familjerådgivning belägen i Hörby
möjliggör dock att tjänsten, av kommun-invånarna, kan utnyttjas i
större omfattning och på så sätt avlasta familjerätten som idag tar en
stor del av de samtal som ligger inom familjerådgivningens område.
Tilläggas bör att om endast en familjerådgivare ska driva verksamheten är sårbarheten vid semestrar, och eventuellt sjukdom
något att beakta.

Förvaltningens förslag till beslut
Att säga upp samverkansavtalet med Lunds kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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