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§ 301

Val av justerare
Thomas Svensson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M)
att justera dagens protokoll.
__________________
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§ 317

Verksamhetsuppföljning barn- och familj,
utredningsenheten barn och ensamkommande
barn
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande
verksamhetsuppföljning barn- och familj, utredningsenheten barn och
ensamkommande barn.
Antalet inkomna anmälningar/ansökningar och pågående utredningar
har ökat. Inledda utredningar har ökat något. Utredningar mer än fyra
månader är i dagsläget 5 stycken. Pågående placeringar ej EKB har
ökat i höst. Familjehemsplaceringarna har ökat och HVB/SiS
placeringarna minskat något. Antalet nya placeringar är 11 stycket och
avslutade 3 stycken.

Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M), ledamöterna Malin Månsson (S),
Thomas Svensson (S) och observerade ersättare Martin Moberg (S).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till
dagens protokoll.
__________________
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§ 318

Förlängning av inhyrning av konsult till försörjningsstödsenheten och utredningsenheten barn
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialförvaltningen har behov av att under period 190101-190228 förlänga
inhyrningen av handläggarpersonal till försörjningsenheten och utredningsenheten
barn.
Utredningsenheten barn
Socialnämnden beslutade 180828 att hyra in konsult till utredningsenheten barn året
ut på grund av hög arbetsbelastning, vakanser och hög personalomsättning. Under
hösten har en konsult arbetet i enheten med gott resultat.
Svårigheterna att rekrytera personal har fortsatt under hösten. På enheten som består
av elva tjänster har tre personer rekryterats varav två startade sin anställning 1/11
och en börjar den 1/1 2019. Under hösten har en person slutat sin anställning och en
gått på föräldraledighet. Dessutom kommer ytterligare två personer sluta sin
anställning under jan –feb 2019. Rekrytering pågår men bedömningen är att ingen ny
personal kommer att vara på plats de första månaderna 2019.
I januari och februari kommer tio av elva tjänster vara besatta, Utav dessa slutar en
person i mitten på februari, en är nyanställda from 1 jan och två personer är
nyanställda sedan 1/11. Med den personalsituationer blir det omöjligt för enheten att
hantera sitt uppdrag och ha en rimlig arbetsmiljö. Antalet pågående utredningar och
placeringar har ökat under hösten vilket ytterligare ansträngt arbetssituationen.
Möjlighet att förflytta personal från andra delar av IFO saknas.
Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i två månader beräknas till 220-250 tkr.
Försörjningsenheten
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 180904 att förlänga inhyrning av konsult till
försörjningsenheten året ut. Under hösten har en konsult arbetat i enheten med gott
resultat.
Situationen i försörjningsenheten är fortsatt mycket problematisk. Under hösten har
nya vakanser uppstått då överflyttning av personal från andra enheter inte fått effekt
pga långtidssjukskrivningar: I januari är en tjänst vakant och i februari 0,5 tjänst.
Dessutom är två av handläggarna nyanställda from 1/1. Arbetsbelastningen är
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fortsatt hög till följd av ökat antal ärenden och utökad återkravs hantering efter
beslut i socialnämnden. Dessutom har arbetet med att hantera boendesituationen för
personer som saknar bostad blivit en allt större uppgift. Vi bedömer det inte som
möjligt att i nuläget avsluta konsultens anställning och fördela hennes
arbetsuppgifter på övriga. För att fortsatt kunna hantera arbetssituation och undvika
ytterligare arbetsmiljöproblem finns det ett tydligt behov av en förlängning av
konsultens anställning. Det finns ingen möjlighet att förflytta personal från andra
delar av IFO till försörjningsenheten.
Enheten kommer att i början på året, preliminärt datum 190201, införa E-ansökan. I
samband med det genomför enheten dessutom en stor förändring av verksamheten
med en helt ny organisation mer inriktad på stöd till egen försörjning. Att genomföra
den stora förändringen i ett läge med vakanser och ett mycket ansträngt personalläge
äventyrar genomförandet av förändringen och riskerar att kraftigt försämra resultatet
av det nya arbetssättet.
Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i ytterligare 2 månader beräknas till ca
220-250 tkr
Ekonomiska effekter
Det är mycket svårt att i nuläget bedöma de ekonomiska effekterna av att hyra in
konsulter eftersom det saknas en budget för 2019. Kostnaden på ca 440-500 tkr för
två månader täcks inte fullt ut av de vakanser som finns under samma period. Det är
dock min bedömning att kostnaden kommer att kunna täckas inom individ- och
familjeomsorgens totala personalbudget förutsatt att inga ytterligare besparingar görs
på personalkostnader och att statsbidraget för bemanning inom barnavården betalas
ut även 2019.
Förslag till beslut
Att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att förlänga inhyrningen av
handläggarkonsult till försörjningsenheten och utredningsenheten barn tom 190228.
Yrkanden
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar avslag på tjänsteförslaget med följande tillägg:
Att ärendet lyfts på nytt när socialnämnden fått besked om omprövning budget
beviljats (tilläggsyrkande) då det är samma tjänster som det yrkas medel för.
Uppdrag från kommunfullmäktige 2019: Alla verksamheter i kommunkoncernen,
utom överförmyndarnämnden, får ett generellt effektiviseringskrav (på
personalkostnaderna) på 0,5 % för 2019, 1 % ytterligare för 2020 och 2 % ytterligare
för 2021. Det finns i dagsläget ingen internbudget för 2019.
Malin Månsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller ordförande Åsa Evaldssons (M) yrkande.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att avslå tjänsteförslaget med följande tillägg:
Att ärendet lyfts på nytt när socialnämnden fått besked om omprövning budget
beviljats (tilläggsyrkande) då det är samma tjänster som det yrkas medel för.
Uppdrag från kommunfullmäktige 2019: Alla verksamheter i kommunkoncernen,
utom överförmyndarnämnden, får ett generellt effektiviseringskrav (på
personalkostnaderna) på 0,5 % för 2019, 1 % ytterligare för 2020 och 2 % ytterligare
för 2021. Det finns i dagsläget ingen internbudget för 2019.
Reservation
Malin Månsson (S) och Thomas Svensson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
__________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh
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