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Svar på Interpellation ställd av Gunnar Bjälkebring (V)
och Catarina Hellmark (V) om länsgemensam socialjour
Gunnar Bjälkebring (V) och Catarina Hellmark (V) ställde på
kommunfullmäktiges sammanträde 2019- 05- 27 en interpellation till
socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) om länsgemensam socialjour.
Fråga: Hur många jourärenden med barn och unga vuxna (>21 år) har
Strängnäs haft per år från 2010 till 2017?
Svar: Denna fråga går inte att svara på, då det under denna period
dokumenterades det som gjordes i ärendena i respektive akt, alternativt lades en
ny akt upp. Det finns heller ingen sammanställning gjord över hur många
ärenden som hanterats under jourtid respektive normalarbetstid.
Fråga: Vilka specifika villkor vill ni få med i överenskommelsen om
länsgemensam socialjour för att lösa stödet till jourhem och
familjehem i Strängnäs under jourtid?
Svar: Det sedan mars 2019 upprättade länsövergripande avtal gällande socialjour
omfattar följande:
 ärenden som bedöms vara akuta och som inte kan anstå till
nästkommande vardag
 ärenden som rör barn och unga mellan 0-18 år som inte kan vara
kvar i sin hemmiljö och är i ett omedelbart behov av skydd
 vuxna missbrukare som är i ett mycket dåligt skick och omedelbart
behöver tas om hand
 våldsärenden i nära relation som är av allvarlig karaktär
 övriga akuta situationer som innebär att det finns särskilda skäl i
ett enskilt skyddsärende att bevilja akut boende, resa eller
matpengar.
Syftet med länsgemensam socialjour är för berörda kommuner att bemanna sina
socialjourer utifrån obekväma arbetstider och tillse behovet av god erfarenhet av
myndighetsutövning, vilket medför en större mått av rättssäkerhet och
resurseffektivitet.
I avtalet framgår att åtagandet omfattar bl.a.
 telefon- och distansservice som innebär att enskilda,
jour/familjehem, HVB – hem och myndigheter ska kunna nå
socialjouren avseende medborgare i samverkande kommuner
 att göra skyddsbedömningar och övriga akuta bedömningar,
lämna råd och stöd till enskilda
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handlägga barn/ungdomsärenden, ärenden rörande våld i nära
relation samt att göra hembesök i barn/ ungdomsärenden som
bedöms inte kunna anstå.

Att familjehem/jourhem behöver stöd/hjälp under jourtid är inget
som uppfattas vara vanligt förekommande.
Under perioden 1 mars – 5 juni 2019 har Socialjouren varit
engagerad i 84 ärenden gällande Strängnäs kommun.
Utifrån ovan beskrivet anser jag att behovet som i dag finns för jour/ familjehem
att kunna kontakta socialtjänsten utanför kontorsarbetstid är väl tillgodosett
genom upprättat avtal om länsgemensam socialjour.

Bodil Mellgren (S)
Ordförande socialnämnden

Vänsterpartiet Strängnäs

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Interpellation - Länsgemensam socialjour, barnen då?
Frågor till Socialnämndens ordförande.
Igen tar kommuner beslut som inte är utredda på ett bra sätt. Nu gäller det socialjouren
som ska finnas i alla kommuner. Lagstiftning och bestämmelser som reglerar
verksamhet inom socialjour Socialstyrelsen använder följande definition på social jour:
”Med jourverksamhet menas att vara beredd på kommande händelseutveckling och där
man omedelbart kan nås per telefon, ge råd och stöd, göra en professionell bedömning
och där man vid behov kan vara på plats exempelvis hos en familj inom högst två
timmar.” (Socialstyrelsen, 2014).
Vet att det finns flera län som har gjort så att flera kommuner samarbetar och man har
en socialjour som har tillgång till en bil. De vanligast förekommande ärende typerna är
relaterade till barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik (men där försöker
man lösa problemet per telefon i första hand). Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun har haft ett samarbete ett tag med socialjouren, när man ringer får man prata
med en tjänsteman från Eskilstuna.
Innan Strängnäs kommun samarbeta med Eskilstuna kommun, när man ringde
socialjouren var det ofta en tjänsteman som kände till den som var placerad på jourhem
och familjehemmen. Och man kunde prata igen det problemet som man hade ringt för.
Ungdomen vill inte komma hem, har tillsammans med andra tjuvåkt på tåget till en annan
stad, har blivit så arg att hen har slagit sönder växthuset och är så ilsken att man blir
hotad till livet. Då har man tillsammans med tjänstemannen hitta en lösning och fått stöd
i den situationen som är jobbig.
Därför ställer jag följande frågor.
1. Hur många jourärenden med barn och unga vuxna (<21 år) har Strängnäs haft per
år från 2010 till 2017?
2. Vilka specifika villkor vill ni få med i överenskommelsen om länsgemensam
socialjour för att lösa stödet till jourhem och familjehem i Strängnäs under
jourtid?

Gunnar Bjälkebring
Vänsterpartiet Strängnäs

Catarina Hellmark

Peter Hjukström

