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Socialnämnden föreslås besluta
att

socialnämnden lägger yttrandet till handlingarna.

Sammanfattning

Socialdemokraterna i socialnämnden har i skrivelse (dnr
2020/0135) yrkat på en utvärdering gällande konsekvenserna av
den indragna tjänsten som socialsekreterare på polishuset i Lund.
Den genomförda förändringen bedöms enligt socialförvaltningens
genomgång inte ha påverkat kvaliteten på arbetet eller den
upparbetade goda samverkan med polisen. Det skulle i ett
framtidsperspektiv dock kunna finnas fördelar med att ha två
socialsekreterare placerade i polishuset som arbetar för hela
socialtjänsten.

Underlag för beslutet
•
•

Tjänsteskrivelse 20-10-30, ”Yttrande gällande skrivelse till
socialnämnden angående beslut om indragning av
socialsekreterare placerade hos polisen”
Skrivelse 2020-09-22 från socialdemokraterna i
socialnämnden, ”Angående beslut om indragning av
socialsekreterare på polishuset i Lund”, dnr. 2020/0135

Ärendet

Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka haft en
socialsekreterare placerad på polishuset i Lund. Inledningsvis var
detta unikt i landet och flera kommuner tog efter denna
”lundamodell”. Under åren har samarbetet mellan
socialförvaltningen och polisen utvecklats och varit framgångsrikt. I
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verksamhetsplan med 2020 års internbudget beslutades, som en av
flera åtgärder, att göra en indragning av tjänsten som
socialsekreterare på polishuset, för att möjliggöra en internbudget i
balans.

S-gruppen i socialnämnden har yrkat på en utvärdering avseende
konsekvenserna av beslutet om den indragna tjänsten. S-gruppen vill
även ha statistik för året 2020 jämfört med 2019 vad gäller antalet
möten som socialsekreterarna har haft med unga och deras
vårdnadshavare efter anmälan från polisen om att den unge är
misstänkt för att ha begått ett brott.
Vidare önskar man uppgifter om hur många dagar det gick, i
jämförelse mellan 2019 och 2020, från det att brottet begicks tills
dess att mötet med den unge, vårdnadshavaren och
socialsekreteraren ägt rum.

Bakgrund

För att nå en budget i balans beslutades inför 2020 om vissa
omdisponeringar i verksamheten som krävde andra eller nya
arbetssätt. En sådan förändring var att dra in tjänsten som
socialsekreterare på polishuset. Utgångspunkten var att låta
”lundamodellen” leva vidare genom att upprätthålla ett gott och nära
samarbete med polisen, vilket inte behöver vara avhängigt en
socialsekreterare på plats i polishuset.
De arbetsuppgifter som socialsekreteraren på polishuset tidigare
utförde är idag i stället fördelade på tre socialsekreterare vid
mottagningsenheten. Två av dessa socialsekreterare har under
många år haft tjänsten med placering i polishuset och är därför väl
bekanta med uppdraget och med att samarbeta med polisen.

Utvärdering

Den genomförda förändringen bedöms inte ha påverkat kvaliteten på
arbetet eller den upparbetade goda samverkan med polisen. Förhör
med unga lagöverträdare kan fortfarande bokas in med mycket kort
varsel genom ett flexibelt arbetssätt i mottagningsenheten. Varje
vecka sker dessutom gemensamma möten i polishuset där polis och
socialtjänst samplanerar de förhör där socialtjänsten ska närvara.
Socialtjänsten medverkar i samma omfattning som tidigare vid
förhör med unga lagöverträdare och träffar fortfarande alla
ungdomar, även de som är under 15 år, som gör sig skyldiga till
snatteri eller andra brott.

Under perioden januari-september 2019 inkom 311 anmälningar till
socialtjänsten från polisen angående unga lagöverträdare. Under
motsvarande period 2020 har det inkommit 338 anmälningar.
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Det förs ingen statistik över hur många dagar det går från det att ett
brott begås tills dess att möte med den unge, vårdnadshavarna och
socialsekreterare äger rum. Socialtjänstens uppfattning är dock att
det går snabbare idag än när socialsekreterartjänsten fanns på
polishuset. Anledningen är att arbetsuppgifterna idag är fördelade på
flera personer, vilket ger utrymme till ökad flexibilitet och ett
skyndsamt hanterande.
Det goda samarbete med polisutredarna som vuxit fram genom åren,
har bidragit till att socialtjänsten idag oftare kan kontakta unga
lagöverträdare redan innan polisförhöret, vilket gör att vi har en
snabbare första kontakt med ungdomen och vårdnadshavarna.
Tidigare var vi tvungna att avvakta polisförhöret innan vi fick
kontakta familjen, vilket innebar att det dröjde längre tid innan
socialtjänsten kunde erbjuda stöd och hjälp. En ytterligare negativ
aspekt av detta var att denna väntan ofta gav upphov till
administrativt merarbete genom förlängning av
förhandsbedömningstiden.

Bedömning

Det vi ser i framtiden är att det skulle kunna finnas vinster med att
ha två socialsekreterare placerade i polishuset som arbetar för hela
socialtjänsten. Då skulle flera arbetsuppgifter, som idag utförs av
andra inom förvaltningen, kunna läggas på dessa tjänster. Det skulle
kunna ge samordningsvinster och dessutom skapa en bättre
arbetsmiljö för medarbetarna, då det tidvis varit ett ensamt arbete
för den socialsekreterare som var placerad på polishuset.
Möjligheten till en sådan förändring är något vi kommer att ta med
oss i vårt framtida EVP-arbete.

Beredning

Ärendet har beretts av verksamhetschef vid verksamhetsområde
Barn, unga och familjestöd. Enhetschef samt socialsekreterare vid
mottagningsenheten har yttrat sig. Statistik har inhämtats.

Barnets bästa

Denna skrivelse utgör inte något beslutsärende. En
barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget utgör inte något beslut och medför därmed inga
ekonomiska konsekvenser.

Föredragning

Enligt socialförvaltningens beredning föreslås att socialnämnden
lägger yttrandet till handlingarna.
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