Förklaringstexter/kommentarer

Social jourverksamhet
Redovisade svar avser de kommuner som svarat nej på frågan Har nämnden den 31 mars 2010 en socialjourverksamhet i egen regi eller genom avtal med annan kommun - med
socionomutbildad personal i beredskap för akuta insatser till skydd för barn och unga (0-20 år) all tid utanför kontorstid året runt.
Samverkan
Förskola/skola
Har nämnden den 31 mars 2010 skriftliga överenskommelser på ledningsnivå för insatser till barn och unga (0-20 år) som tydliggör ansvarsfördelningen med eller utan
ekonomiska åtaganden med ledningen för förskola/skola. Ledningen avser den politiska ledningen och/eller förvaltningsledningen. Med insatser avses både tidiga insatser och
samverkansbehov vid mer omfattande, ofta samtidiga, insatser.
Barn- och ungdomspsykiatrin
Har nämnden den 31 mars 2010 skriftliga överenskommelser på ledningsnivå för insatser till barn och unga (0-20 år) som tydliggör ansvarsfördelningen med eller utan
ekonomiska åtaganden med ledningen för barn- och ungdomspsykiatrin. Ledningen avser den politiska ledningen och/eller förvaltningsledningen. Med insatser avses både
tidiga insatser och samverkansbehov vid mer omfattande, ofta samtidiga, insatser.
Barnhälsovård
Har nämnden den 31 mars 2010 skriftliga överenskommelser på ledningsnivå för insatser till barn och unga (0-20 år) som tydliggör ansvarsfördelningen med eller utan
ekonomiska åtaganden med ledningen för barnhälsovård. Ledningen avser den politiska ledningen och/eller förvaltningsledningen. Med insatser avses både tidiga insatser och
samverkansbehov vid mer omfattande, ofta samtidiga, insatser.

Polis
Har nämnden den 31 mars 2010 skriftliga överenskommelser på ledningsnivå för insatser till barn och unga (0-20 år) som tydliggör ansvarsfördelningen med eller utan
ekonomiska åtaganden med ledningen för polis. Ledningen avser den politiska ledningen och/eller förvaltningsledningen. Med insatser avses både tidiga insatser och
samverkansbehov vid mer omfattande, ofta samtidiga, insatser.
Kunskap
Ordinarie BBIC- licens
Nämnden har den 31 mars 2010 ordinarie licens för Barns behov i centrum (BBIC) ett handläggnings- och dokumentationssystem som främjar helhetssyn och kontinuitet i
myndighetsutövningen.

Standardiserade bedömningsinstrument

Nämnden har den 31 mars 2010 dokumenterade riktlinjer som stödjer användning av standardiserade bedömningsinstrument. Med standardiserat bedömningsinstrument
menas här ett formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i form av numerär eller verbal skala. Frågorna är vetenskapligt utprövade. Kan vara intervjuformulär,
skattningsformulär, självskattning eller observationsformulär.
Plan familjehemmens kompetensutveckling
Har nämnden den 31 mars 2010 en samlad plan för de anlitade familjehemmens kompetensutveckling. Med anlitade familjehem menar vi familjehem, jourhem, nätverkshem
och släktinghem som har uppdrag.
Plan handläggarnas kompetensutveckling
Har nämnden den 31 mars 2010 en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling. Här avses en verksamhetsgemensam plan för handläggarnas fortbildning och
vidareutbildning som bygger på verksamhetens mål och nämndens kartläggning och analys av handläggarnas individuella kompetens.
Andel erfarna socionomer
Andelen anställda handläggare som den 31 mars 2010 hade socionomexamen och minst ett års yrkeserfarenhet av socialt arbete.
Med handläggare menas här personal som inom nämndens verksamhet svarar för utredningar enligt bestämmelserna i 11 kap. 1 och 2 §§ SoL, planering och uppföljning av
beslutade insatser. (socialsekreterare och i förekommande fall familjehemssekreterare). Som handläggare räknas också personal som svarar för arbete med
förhandsbedömningar inom ramen för en mottagningsfunktion, dock ej enhetschefer/motsvarande med verksamhets-, personal-, och budgetansvar.

Hantering av fel och brister

Har nämnden den 31 mars 2010 dokumenterade rutiner för hantering av fel och brister.
Med dokumenterade rutiner avses rutiner för hur fel och brister i verksamheten identifieras, dokumenteras, analyseras och åtgärdas samt hur vidtagna åtgärder följs upp.

Andel individuellt behovsprövad öppenvård
Av behovsprövad vård
Andel familjehemsvård
Av heldygnsvård

Kostnader
Kostnad per person med individuellt behovsprövad öppenvård, kr
Kostnad för 2009 dividerat med antal 1 nov 2009.

Kostnad per person med familjehemsvård, kr

Kostnad för 2009 dividerat med antal 1 nov 2009.

Kostnad per vårddgyn, familjehemsvård, kr
(Ingen vidare förklaring nödvändig)

Kostnad per person med HVB- vård, kr
Kostnad för 2009 dividerat med antal 1 nov 2009.

Kostnad per vårddygn, HVB- vård, kr
(Ingen vidare förklaring nödvändig)

