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Sammanfattning av informationsärendet
Individ- och familjeomsorgen utgör Hörby kommuns öppenvård och har
genom flera års utvecklingsarbete haft stor kapacitet att bedriva kvalificerade
stöd- och behandlingsinsatser på hemmaplan. Verksamheten kräver stor
flexibilitet och behöver vara i ständig utveckling för att möta allt mer
omfattande och komplexa behov hos individer och familjer. Internt och
externt samverkansarbete är en förutsättning för uppdraget att arbeta med
hemmaplanslösningar.
IFO har under 2019-2020 tvingats till omfattande nedskärningar i
personalstyrkan utifrån de besparingskrav som ålagts enheten.
Nyckelpersoner med värdefull kompentens har slutat och en del av de
uppgifter som ligger på IFO saknar utförare. Möjligheten att arbeta med
hemmaplanslösningar har väsentligt försämrats. Från att tidigare snabbt
kunna erbjuda stöd eller insatser, tvingas vi idag sätta ärenden på kö.
Behovet av förstärkning är akut.

Informationsunderlag
Vi står idag utan möjlighet att sköta det omfattande arbetet kopplat till sociala
bostäder, behandlingsprogrammet är ytterst sårbart och ser ut att få kraftigt
sänkt kvalitet, Elvans Träffpunkt kommer att behöva stängas till årsskiftet.
Personalkrävande och brådskande uppdrag från myndighetsenheten avseende
barnfamiljer måste under rådande läge sättas i kö. Det finns en risk att
familjefridssamordnaren inte kan fortsätta det kommunövergripande
familjefrids- och våldspreventiva arbetet. Den pressade situationen medför
också att viktigt samverkans- och utvecklingsarbete stannar upp.

Ansvarsområden IFO utförare
- bemannas idag av 1525%, fördelat på 17 medarbetare
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- 175 klienter fördelat på 115 insatser från myndighet och 60 stödkontakter
utan biståndsbeslut (Råd&Stöd, Elvans Träffpunkt, Barngrupp)
Vuxenteam
Vuxenteam bemannas av 3 tjänster. Nedskärning har skett med 3 tjänster
(varav 1 tjänst 2019). Kvar finns 1 alkohol- och drogterapeut och 2
socionomer, varav 1 av dem utöver PSÖ-uppdraget ansvarar för det
kommunövergripande familjefridsarbetet.














Behandlingsgrupp missbruk och beroende (mån-fre 9-16) samt eftervård 1
kväll i veckan:
1 A/D-terapeut samt 20% PSÖ, mot tidigare 2 A/D-terapeuter och 2 PSÖ.
Antal platser i behandlingsgruppen har nedskurits från 8 till 6.
Kvalitetssänkning av behandlingsinsatsen då PSÖ, som arbetat med
sysselsättning, självförsörjning, sjukvårdskontakter etc, skalats bort.
Enskilda stödinsatser missbruk och beroende
Drogtester
Stödinsatser psykisk ohälsa
Anhörigstöd missbruk & psykisk ohälsa (icke biståndsbedömt): Anhörigstöd
har slutat. Hjälpsökande uppmanas att söka bistånd hos myndighet.
Sociala bostäder (träningsboende, andrahandskontrakt): 16 lägenheter.
Boendesamordnare har slutat. Tillsyn, stöd och kontakt med hyresvärdarna
kopplade till 2:a handskontrakt brister, framför allt i de ärenden där inga
övriga stödinsatser finns. Risk för framtida vräkningar pga obetalda hyror,
störningar i boendet, psykisk ohälsa eller annan problematik. Ifo har inte
längre möjligt att bära ansvaret för de sociala bostäderna med 2:a
handskontrakt. Inga nya kontrakt kan skrivas och nuvarande kontrakt
kommer att sägas upp efter hand som hyresgästerna flyttar.
Samordning Familjefrid, kommunövergripande samt stödinsatser
våldsutsatta. Samordningen sköts idag av PSÖ som samtidigt arbetar 50%
med kvinnogrupp och enskilda stödinsatser för våldsutsatta. Dessa ärenden
går inte att ställas på kö då våldsutsattheten ofta kräver akuta åtgärder.
Mängden enskilda ärenden motsvarar i dagsläget en heltidstjänst och
förväntas öka. Det finns därför en akut risk att vi inte kan upprätthålla det
kommunövergripande arbetet avseende strategiskt arbete, utbildning och
samverkan gällande våldsbejakande extremism (VBE), heder samt övrigt våld
i nära relation.
Kvinnogrupp för våldsutsatta
Insatser för våldsförövare – enskilt stöd
Serviceärenden (Råd&Stöd) vuxna. Begränsade möjligheter att erbjuda pga
bristande resurser. Vid kö hänvisas till myndighet för att ansöka om insats.

Boendestödsteam (socialpsykiatri)
Bemannas av 4 boendestödjare. Nedskärningar förhindrades genom
övertagande av 17 insatser LSS.


Enskilda insatser boendestöd socialpsykiatri. Ökar med 17 insatser 1
oktober.

Elvans Träffpunkt (socialpsykiatri)
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Bemannas av 1 person 50% tjänst med lönebidrag, avtal godkänt av tf
socialchef t o m 2020-12-31, samt 1 person 25% tjänst.


Besöksverksamhet socialpsykiatri/psykisk ohälsa (öppet mån-fre 9-13).
Besöks i normala fall frekvent av 30-35 olika individer, med behov av social
gemenskap och/eller stöd. Stängt fn pga Corona. Kontakter upprätthålls
under tiden genom dagliga promenader i grupp samt telefonsamtal till dem
som är isolerade. Verksamheten tvingas stänga vid årsskiftet om 50%
lönebidragsanställning inte förlängs.

Familjeteam
Bemannas av 2 fältsekreterare, 3 familjebehandlare och 1 ungdomsbehandlare
(samt 1 ungdomsbehandlare långtidssjukskriven, tveksamt om återgång till
arbete). Nedskärning har skett med 1 tjänst. Uppsägning av fältsekreterarnas
tjänster förhindrades genom överenskommelse med BUN om delad kostnad,
flyttas ev till annan förvaltning i samband med omorganisationen.







Stödinsatser familjebehandling och ungdomsbehandling, umgänge och
drogtester. Inkommande uppdrag från myndighetsenheten ställs på kö och
möjligheten att genomföra omfattande insatser är begränsad.
Föräldrautbildning i grupp – ingen grupp fn pga resursbrist
Barngrupp- barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa/våld, 6-8 barn 1
em/vecka
Fältverksamheten – förstärktes tidigare av 2 ungdomsbehandlare, vilket inte
längre är möjligt då de måste arbeta med insatser från myndighetsenheten.
Familjecentralsliknande verksamhet – nyckelperson slutat. Samverkan
upphört pga bristande resurser hos Ifo.
Serviceärenden (Råd&Stöd) familjer/ungdomar. Begränsade möjligheter att
erbjuda pga bristande resurser. Vid kö hänvisas till myndighet för att ansöka
om insats.

Ledning
Enhetschef har slutat. Tf enhetschef 60% med förordnande tom 201231
samt biträdande enhetschef 100%.
Samlad bedömning
IFO bedömer att en förstärkning med minst 2 socionomer och 1
familjebehandlare samt förlängning av lönebidragsanställning 50% för
handledare Elvans Träffpunkt, är nödvändig om enheten ska behålla
nuvarande ansvarsområden.
IFO uppmanar av ovan angivna skäl, SnAu att se över situationen.

Cecilia Sahlström
T f enhetschef

Carola Larsdotter Isaksson
Bitr enhetschef

