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1. Uppdrag 
Notavillans övergripande uppdrag är att möta kommunernas behov av att göra 
tillfälliga eller längre institutionsplaceringar av barn och föräldrar i socialt utsatta 
situationer, för utredning, behandling eller akuta insatser. De som kommer till 
Notavillan ska uppleva delaktighet, trygghet och ett gott bemötande. 
 

2. Verksamhetsåret 2018 
Under året har en stor del av våra ärenden varit utredningsuppdrag där vi utrett 
föräldrars förmåga att tillgodose barnens behov. I övrigt har det varit akuta placeringar 
för skydd, omvårdnad och behandling samt asylsökande familjer. Både 
ensamplacerade barn och placering av hela familjer har förekommit. Flera ärenden har 
handlat om våld i nära relationer. Därför har flera av vår utblidningssatsningar riktat 
sig mot våld i nära relationer. 
 

3. Mål och utvärdering av verksamhetens mål 
Verksamheten ska även fortsättningsvis vara medlemskommunernas förstahandsval 
vad gäller institutionsplacering av barn och familjer med social problematik. Genom 
att fortsätta att hitta flexibla lösningar gentemot kommunernas behov kan vi i större 
utsträckning möta dem både vad gäller traditionell institutionsplacering men även 
lösningar på hemmaplan och i skyddat boende.  
 

Mätmetod 

Vi utvärderar våra uppdrag och mäter nöjdheten hos våra klienter vad gäller          
mottagande, bemötande, delaktighet och trygghet samt i vilken utsträckning de 
upplever att de fått hjälp med sina problem, genom att de fyller i en enkät i samband 
med att ärendet avslutas. Barn från 5 år får vid behov hjälp av personal att fylla i 
enkäten. Mindre barn bidrar inte till utvärderingen. Våra uppdragsgivare utvärderar 
om vi fullföljt vårt uppdrag i enlighet med vård- och genomförandeplan i samband 

Sammanfattning 

• Under året har vi arbetat med att anpassa skyddat boende till förslaget kring 
ändringar i lagen gällande barns rätt i skyddat boende 

• Vi har arbetat aktivt med att möta kommunernas olika behov gällande barn och 
familjer med social problematik 

• Vi har haft samarbetet med olika lärosäten och utbildningar och tagit emot 
praktikanter  
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med att uppdrag avslutats. Vi skickar en utvärderingsblankett till ansvarig 
handläggare. 

Resultat och analys 

Under året har vi haft 26 ärenden på institutionen. Fyra av ärendena är fortfarande 
inskrivna och har därför inte utvärderats.18 utvärderingsblanketter från 
uppdragsgivare har inkommit. Fyra ärende saknar utvärdering från uppdragsgivare. I 
de fyra ärende där det inte inkommit någon utvärderingsblankett har vi gjort försök att 
få in dem genom att påminna handläggare via mejl eller genom att skicka nya 
blanketter. I några ärende vet vi att handläggare har slutat. I ett ärende var 
handläggaren anställd som konsult vilket kan ha inneburit att personen ej arbetar kvar i 
kommunen, vilket kan påverka bortfallet.  

Samtliga utvärderade ärende, 100% har svarat att uppdraget har fullföljts. Flera 
handläggare skriver i utvärderingen att de är nöjda med samarbetet med Notavillan 
och att de uppskattar flexibiliteten i verksamheten och hos personalen. En handläggare 
skriver ”Jag är mycket nöjd på vilket sätt som uppdraget har slutförts på. Det har varit 
ett nära samarbete mellan Notavillan och mig som handläggare. Det har också funnits 
en lyhördhet och flexibilitet för min klient. Jag skulle varmt rekommendera Notavillan 
till kollegor”. En av anledningarna till det goda resultatet bedömer vi är att Notavillan 
är en stabil verksamhet med ett gott rykte både i och utanför Blekinge. Vi verkar för 
att ha tätt samarbete med nämnden, att uppdatera handläggarna kontinuerligt om vad 
som händer i ärendet vilket gynnar samarbetet. Vi lämnar konkreta förslag på insatser 
efter placeringen på Notavillan vilket uppskattas. 

9 utvärderingsblanketter har inkommit från klienter, 8 från vuxna och en utvärdering                                   
från ett barn. Samtliga utvärderingar visar på hög grad av nöjdhet, 100%.  En vuxen 
skriver ”Har trivts jättebra hos er. Hjälpt och stöttat mig igenom allt tufft”.  

Inkomna utvärderingar från klient är färre än under 2017. Ibland vill inte klienter som 
ska flytta fylla i utvärderingsblanketten. Det kan ha varit fler barn som är för små för 
att kunna delta i utvärderingen. Ibland blir utflyttningen från institutionen planerad 
med kort varsel och utvärderingen inte prioriterad. Vi behöver bli bättre på att dela ut 
och samla in utvärderingsblanketterna för att på så sätt öka svarsfrekvensen bland 
klientutvärderingarna.  

 
4. Ekonomi 

Notavillan genererar för året ett ekonomiskt överskott på 985 tkr. 
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Analys 

Notavillans överskott beror på att intäkterna överstiger den budgeterade nivån. För att 
hålla personalkostnaderna nere görs bedömning av vikariebehovet i förhållande till 
verksamheten från gång till gång vid frånvaro och ledighet.  

 

Beläggning 

Den genomsnittliga beläggningen på institutionen under året har varit 87% vilket är 
något över den budgeterade nivån på 80%.  Efterfrågan på våra tjänster i form av 
hemmaplansutredningar, öppen och eftervård och skyddat boende har varit hög vilket 
bidrar till överskottet. 

Av de 26 inskrivna ärenden kom 18 från våra medlemskommuner fördelat enligt 
följande: 

Ronneby 8 ärende, Karlshamn 4 ärende, Olofström 3 ärende och Sölvesborg 3 ärende. 

Övriga ärende är fördelade på följande kommuner: 

Hässleholm 5 ärende, Ö Göinge 2 ärende och Kristianstad 1 ärende. 

Samtliga medlemskommuner utom Karlshamn har haft placeringar i skyddat boende 
under året.  

Ronneby 4 ärenden, Karlskrona 1ärende, Olofström 2 ärenden och Sölvesborg 3 
ärenden.  

Övriga placeringar, Kristianstad 2 och Sävsjö 1.  

15 vuxna och 22 barn har bott i skyddat boende under året. Detta är en minskning 
jämfört med 2017 då vi hade en kraftig ökning av antalet placeringar i skyddat boende. 
2018 hade vi 773 vårddygn jämfört med 2017 då vi hade 939 vårddygn. 

I lägenhetsboende för behandling eller eftervård hade vi under året 251 vårddygn 
jämfört med 220 vårddygn under 2017.  

Dygnsavgiften i skyddat boende för medlemskommuner respektive 
utomlänsplaceringar skiljer sig kraftigt åt. Utomlänspaceringar har en högre avgift för 
den vuxne och betalar dessutom per medföljande barn och dygn. Denna skillnad 
mellan medlemskommuner och utomlänskommuner upplevs inte relevant i förhållande 
till att det ingår samma antal timmar per vecka och samma möjlighet för barnen att till 
exempel gå i förskola och skola. Skillnaden i vårdavgiften har diskuterats under året 
och förslag för att utjämna avgifterna har lagts fram. 
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5. Personal 

Analys av personalsammansättningen 

Personalen består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, en utredare, 15 
behandlare på rullande schema samt fyra behandlare natt.  

Två behandlare och en utredare har slutat på Notavillan för att prova annat arbete. 
Arbetsmarknaden inom vård, behandling och socialtjänst är god. Bristen på utbildade 
socionomer har gjort att behandlare utan socionomexamen har kunnat söka och 
erbjudas tjänst med myndighetsutövning inom socialtjänsten. De ges goda möjligheter 
till karriär och utbildning i kombination med arbete. En utmaning för Cura och 
Notavillan är att kunna behålla kompetent personal samt att kunna rekrytera 
behandlare med högskolekompetens i form av socionom eller annan 
beteendevetenskaplig utbildning, för att kunna fortsätta bedriva verksamheten med 
lika goda resultat som idag. 

Samtliga medarbetare och visstidsanställda på längre vikariat har relevant 
grundutbildning. Många har arbetat länge inom människovårdande yrken. Flera av 
våra timvikarier är under utbildning till bland annat socialpedagog, socionom och 
fritidspedagog. Detta innebär att vi även bland våra vikarier håller en hög 
utbildningsnivå. Vi har rekryterat 2 medarbetare från Cura ungdomsboende. Vi strävar 
mot en jämnare könsfördelning för att uppnå målet 40/60. Vid rekrytering är det fler 
kvinnor än män som söker tjänster, män som söker tjänster har överlag lägre 
utbildningsnivå och faller då bort. En kvinnlig behandlare som slutat har ersatts av 
manlig behandlare.  

 

6. Strategisk kompetensutveckling 
I början av hösten var personalgruppen på konferensdagar på Ivö. Vi uppdaterade 
kvalitetshandboken, vi gjorde verksamhetens SWOT analys för året och arbetade 
igenom vår interna struktur och rutiner för skyddat boende. Detta arbetet mynnade ut i 
en rad förbättringsområden bland annat vad gäller skydd och säkerhet både för boende 
och personal.  

Utbildningar och föreläsningar 

Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och en behandlare har deltagit vid två 
kvinnofridskonferenser. Två behandlare har gått utbildning i återfallsprevention, ÅP, 
CRA och MET som Cura arrangerade åt Olofströms kommun. De som inte tidigare 
gått grundutbildning i tydliggörande pedagogik har gått tre dagar under året och övriga 
har fått en uppdatering. Tre stycken har gått utbildning i FREDA två dagar, 
socialstyrelsens standardiserade bedömningsinstrument gällande att utreda våld. 
Verksamhetschef och utredare har varit på Socionomdagarna i Stockholm. Behandlare 
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har deltagit vid föreläsningsserien. En vecka fri från våld som arrangeras av 
länsstyrelsen i samarbetet med länets kommuner. Behandlare har deltagit på 
föreläsningen Barn med sexuella avvikelser samt på utbildningsdag på temat Barn och 
våld. Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och skyddsombud har gått 
arbetsmiljöutbildning. All personal har fått brandutbildning. En behandlare har läst 
Juridisk översiktskurs. Vi har utbildat ytterligare en behandlare i Trappansamtal, 
bearbetande samtal för barn som upplevt våld.    

Handledning 

All tillsvidareanställd personal samt behandlare på längre vikariat deltar i handledning. 
Handledning hålls av extern handledare två timmar varannan vecka. Handledningen 
ger personalen möjlighet till både personlig och verksamhetsmässig utveckling. 
Handledningen är uppskattad och hjälper till att ge teoretiska förklaringsmodeller men 
även praktisk handledning på hur vi kan arbeta vidare med våra klienter som ofta har 
en svår problematik och kan vara utmanande att möta.  

 

7. Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 

   
 Tillbud Arbetsskador 

Antal 2 0 
 

 Sjuktal  
 

 

 Total Varav lång 
% 4,18 48 

 

 

               Analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

5/9 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av verksamheten. Vid 
inspektionen fann man en hel del som fungerade bra men också en del som 
verksamheten bör förbättra. Vid inspektionen fann man brister gällande 
fördelning av uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera 
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten. Det fanns inte 
skriftlig arbetsfördelning mellan verksamhetschef och biträdande 
verksamhetschef. Detta arbete var påbörjat men inte avslutat. Direktionen 
fattade    beslut kring delegationsordning på årets sista sammanträde i december.  

Vid inspektionen fann man brister i larmhanteringen samt brister vid nattarbete i 
relation till larmhantering. Vi har åtgärdat detta genom att utarbeta en rutin vid 
natt och ensamarbete samt en rutin för larmanvändning. Vi har gemensamt i 
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personalgruppen gjort en riskbedömning kring rutinerna. Åtgärderna 
presenterades vid återbesök av arbetsmiljöverket som avslutade ärendet. Genom 
medarbetarsamtal och medarbetarenkät ges vi möjlighet att undersöka 
arbetsmiljöförhållanden. Genom att diskutera både den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön på våra arbetsplatsträffar tar vi ett gemensamt ansvar för att 
synliggöra förbättringsområden. Mentorskapet till nyanställda ger möjlighet att i 
samtal ta upp hur det svåra arbete som verksamheten bedriver påverkar på 
individnivå.  

En del av de identifierade förbättringsområdena har vi påbörjat i form av 
övervakningskameror som ska monteras i respektive trappuppgång samt                        
avgränsning i källaren i form av dörr och lås för att försvåra för obehöriga att ta 
sig in. 

 

Under 2018 implementerades en ny avvikelsemodul där medarbetarna                       
rapporterar alla avvikelser som förekommer i verksamheterna, både de som 
gäller arbetsmiljö och de som gäller avvikelser i till exempel rutiner och 
bemötande. Avvikelsemodulen kommer att utvärderas under första kvartalet av 
2019 men resultatet av de inrapporterade      avvikelserna visar att vi fått ett 
betydligt bättre underlag för att kunna arbeta med förbättringsarbete ute i 
verksamheterna. Notavillan har rapporterat in 8 avvikelser under året. Två av 
dem är situationer som kan uppkomma då man arbetar med barn. Ett tillbud var 
halkolycka på våta golv efter att barn duschat. Ett tillbud uppkom då behandlare 
vred sig i ryggen då hon snabbt skulle förhindra att ett barn föll av stolen vid 
matbordet. Två avvikelser handlar om läkemedelshantering och en om 
verksamhetens bil på fel parkeringsplats. Resterande handlar om utagerande 
beteende hos barn och ungdomar som befinner sig i kris.  

 
8. Utvecklingsprojekt 

Under 2018 har vi utvecklat mentorskapet för nyanställda. Det innebär att det gått från 
att ha varit ett utvecklingsprojekt till en permanent del av verksamheten. Ett 
utvecklingsprojekt under året har varit att utvärdera kommunernas behov av skyddat 
boende. Vi har haft mestadels placeringar från våra medlemskommuner i skyddat 
boende. Många kommuner återkommer och samarbetet upplever vi som positivt. Vi 
har utvecklat rutinerna för förfrågan samt inskrivning i skyddat boende för att öka 
säkerheten för de boende där. Under hösten har vi upprättat ett samarbete med 
Sparbanken i Karlshamn. Syftet är att ha personliga kontakter då vi behöver hjälpa 
våra familjer i skyddat boende att skapa nya, trygga bankkontakter utan möjlighet att 
bli spårade. I dagsläget har vi inget systematiskt sätt att utvärdera nöjdheten hos 
uppdragsgivare eller de boende i skyddat boende men vi har påbörjat det arbetet. 
Användandet av vårt journalföringssystem Infosoc vid platsförfrågningar är ett annat 
utvecklingsprojekt där vi utarbetat en rutin kopplat till chefsberedskapen. Ett 
utvecklingsprojekt som följer med oss även under nästa år är att kunna gör någon 
studie eller uppföljning kring tidigare placerade på Notavillan.  
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9. Systematiskt kvalitetsarbete 
 

 
 

Avvikelser 

Klagomål och 
synpunkter 

Lex Sarah-
rapporter 

Övriga avvikelser 
(ej arbetsmiljö) 

Antal 0 0 6 
 

 

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

Curas kvalitetsansvariga har träffats tre gånger tillsammans med                 
kvalitetschef/utredare för att diskutera och utveckla kvalitetsarbetet i de egna 
verksamheterna samt på Cura i stort. För att kunna systematiskt utveckla kvalitetsarbetet 
krävs det att all personal på Cura är delaktig. Notavillan har en kvalitetsansvarig som har 
ett extra ansvar för kvalitetsarbetet. Kvalitetsansvarig är ansvarig för att göra 
uppdateringar i Curas kvalitetshandbok för den egna verksamheten. Kvalitetsansvarig har 
kallat till två kvalitetsmöte gånger under året där Notavillans personal gått igenom 
verksamhetens kvalitetssäkring.   
 
21-22/2 genomförde IVO en föranmäld inspektion av verksamheten. Tillsynens           
inriktning var vårdens innehåll med fokus på personalens arbetssätt, genomförandet och 
uppföljning av insatser samt samverkan med socialnämnden. IVO:s bedömning var att 
verksamheten har relevanta arbetssätt som ger förutsättningar att möta de inskrivnas 
individuella behov. Att verksamheten planerar och ger individuellt anpassade insatser utifrån 
nämndens uppdrag, att verksamheten följer upp insatserna samt att verksamheten samverkar 
med den placerande nämnden. IVO fann inte några brister avseende vårdens innehåll och 
avslutade ärendet.  

 
 

10. Samverkan 

Extern samverkan  

Notavillans utredare medverkar i det regionala BBIC nätverket Barns behov i 
centrum, vilket ger möjlighet till kontakt och samverkan med representanter från 
länets socialtjänster. En behandlare med spetskompetens på missbruk och våld 
deltar i det regionala nätverket mot våld i nära relationer. Nätverket är 
tvärprofessionellt med länsstyrelsen som sammankallande. Nätverket träffas fyra 
gånger om året i varandras verksamheter. Via nätverket kommer inbjudan till 
konferenser och föreläsningar på temat våld i nära relationer och jämställdhet. 
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Verksamheten tar gärna emot praktikanter från olika utbildningar inom området. 
Under året har vi haft praktikanter från sjuksköterskeutbildningen, högskolan 
Kristianstad, samt från socionomstuderande från Lunds universitet och 
socialpedagog från Jämshögs folkhögskola. För att hålla oss uppdaterade på 
aktuell forskning, utbildningar och konferenser presumerar vi på olika nyhetsbrev 
bland annat från Socialstyrelsen 

                Intern samverkan 

Den interna samverkan består till stor del av kollegialt stöd med andra 
verksamhetschefer, hjälp med vikarieanskaffning eller att vid behov låna bilar av 
varandra. Praktikanter som är på Notavillan kan även kan göra studiebesök i Curas 
andra verksamheter. Ett nog så viktigt samarbete sker med Curas kansli där bland 
annat funktionerna som lön, personal och ekonomiavdelning finns.  

  

 

11. Miljöarbete 

Curas medarbetare ska känna till de mål som finns för miljöarbetet och känna sig 
delaktiga i arbetet med att uppnå dem. Det gemensamma arbetet med dessa 
frågor bidrar till ytterligare en dimension av kvalitetsarbetet inom Cura – som 
handlar om hållbar utveckling. För att arbetet ska bli enkelt och konkret finns 
uppsatta mål av mer generell karaktär. Miljöarbetet har en fast punkt på 
dagordningen på våra arbetsplatsträffar. Vid inköp av matvaror väljer vi ofta 
ekologiska alternativ. För att minska matsvinn serverar vi vid behov rester till 
lunch eller middag. I så stor utsträckning som det är möjligt inhandlas tvätt och 
rengöringsmedel med godkänd miljömärkning. En miljöansvarig från Notavillan 
ingår i Curas miljögrupp med representanter från övriga verksamheter. 
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