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Dnr 2011/610-751

Tema barn och unga – information om myndighetsutövningen
inom barn och ungdomssektionen (BUS)
Bilaga 1: OH-bilder - ärendets gång gällande ansökan, anmälningar och
utredningar
Bilaga 2: OH-bilder - Anmälan/information på annat sätt
Bilaga 3: OH-bilder - Myndighetsprocesser inom BUS gällande anmälan,
Ansökan alt A och alt B, förhandsbedömning, utredning, beslutsprocessen,
verkställa följa upp insats, ärenden till enskilda utskott alt. 1 och alt. 2
Bilaga 4: OH-bilder - Placerade, institution år 2009-2011, pågående placeringar
familjehem år 2008 – 2011, placerade förstärkta familjehem år 2099-2011
Bilaga 5: OH-bilder - Ensamkommande flyktingbarn

Ärendebeskrivning
Anna Norén, sektionschef, Sven-Erik Joona, Carina Lindblom och Petra
Olofsson, handledare, samt socialsekreterarna Frida Tillberg, Eva Funk,
Anette Tardén, Sofia Sundström, Louise Nelson, Vanja Olofsson, Malin
Johansson och Lena Lindahl informerar. Temat tar upp hur ärenden hanteras,
från ansökan, anmälan och till att starta utredning samt hur man går tillväga
när en utredning inte aktualiseras. Arbetet är organiserat i bedömningsteam,
utredningsgrupp och insatsstyrka. Varje arbetsgrupp arbetar utifrån modellen
barns behov i centrum (BBIC). Varje ärendes gång beskrivs i
processbeskrivningar.
Anmälningar definieras från vilka/varifrån de lämnats in. Totalt handlar det
om 1110 st anmälningar som berör 751 personer. Antalet placeringar med stöd
av Lagen om vård av unga (LVU) och Socialtjänstlagen (SoL) redovisas, samt
hur de fördelas på olika placeringsformer; § 12 hem (SiS), HVB-hem,
Familjehem, Konsulentstödda familjehem och Asyl-PUT-boenden. Totalt rör
det 107 pojkar och 52 flickor.
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Socialtjänstens uppföljning av vården beskrivs, på vilket sätt barnet och den
unge får komma till tals. Varje halvår görs överväganden om vården, hur den
fortgår och vad som behöver göras. Vårdplan och genomförandeplan ska
ständigt revideras utifrån barnets behov
Ensamkommande flyktingbarn kommer via andra länder och de är i åldern 16
– 17 år. De flesta är från Afganistan och Somalia. Luleå kommun har tre
stycken boenden för dessa barn, två boenden för permanent uppehållstillstånd
s.k. PUT-boenden och ett boende i väntan på permanent uppehållstillstånd
s.k. asylboende. Informationen beskriver hur man tar sig an och hjälper dessa
barn att komma igång att leva i ett nytt land, att utbilda sig och ta ansvar för
sina egna resurser för att klara sig på egen hand i vuxen ålder.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

information om myndighetsutövningen inom barn och
ungdomssektionen (BUS) läggs till handlingarna.

_____
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