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Sammanträdesdatum

2017-02-14
Socialnämndens Arbetsutskott
Plats och tid

Hobysalen, Stadshuset kl 13 00 – 15 35, ajournering kl 14 45 – 14 55

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Månsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2017-02-20

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson

Ordförande

Åsa Evaldsson

Justerare

Malin Månsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Socialnämndens Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Ann Hermansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-03-16
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Socialnämndens Arbetsutskott

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Åsa Evaldsson (M) ordförande
Birgitta Larsson (RP) 1:e vice ordförande
Malin Månsson (S) 2:e vice ordförande
Kerstin Haraldsson (C)
Thomas Svensson (S)

Övriga närvarande

Martin Moberg (S) obs ers.

Tjänstemän

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 56 - 84
Carin Ingeskog, enhetschef §§ 50 - 55
Yvonne Ödman, enhetschef § 83
Veronica Plessen, enhetschef § 83
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 50

Val av justerare

4

§ 51 - 83

Sekretess

§ 84

Verksamhetsuppföljning, barn och familj + EKB

40

§ 85

Inhyrning av konsult till familjerätten

41

5-39

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses att justera dagens protokoll.
_____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn
samt EKB
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande verksamhetsuppföljning utredningsenheten barn samt EKB.
Anmälningar av ärenden har ökat i januari. När det gäller anmälningar/ansökningar
mer än fyra månader så har dessa ökat. Detta på grund av den ansträngda
personalsituationen.
Placeringsdygnen inom barnavården minskade under 2016, även antalet unika
placerade barn. Det finns en SiS placering dagsläget.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Kerstin
Haraldsson (C).
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera verksamhetsuppföljningen till
dagens protokoll.
____________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Inhyrning av konsult till familjerätten
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet.
Socialförvaltningen har behov av att anlita konsult för att genomföra två stycken
boende och umgängesutredningar.
Socialförvaltningens familjerätt har sedan 161201 en av två tjänster obesatta. Det är
inte aktuellt med någon nyrekrytering eftersom familjerätten är tänkt att gå över till
Cura Individutvecklings regi under våren 2017.
Familjerätten kan med nuvarande bemanning upprätthålla den löpande verksamheten
med rådgivning, snabbupplysningar samt pågående samarbetssamtal och
utredningar. Det är med nuvarande bemanning inte möjligt att påbörja och
genomföra nya utredningar i vårdnadsboende och umgängesfrågor.
För närvarande finns två nya uppdrag från Blekinge Tingsrätt med begäran om
utredning av vårdnads- och umgängesfrågor. Uppdragen ska vara slutförda 170407
och 170529. Socialförvaltningen behöver anlita konsulthjälp för att genomföra
ovanstående utredningar. Det kommer även att bli nödvändigt att anlita konsult om
ytterligare nya utredningar i vårdnadsboende och umgängesfrågor aktualiseras innan
Cura Individutveckling tar över familjerätten.
Kostnaden för inhyrning av konsult för genomförande av utredning i
vårdnadsboende och umgängesfrågor beräknas till 50-75 tkr per utredning.
Förslag till beslut
Att Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen möjlighet att anlita
konsult för nya utredningar i vårdnadsboende och umgängesfrågor i avvaktan på att
Cura Individutveckling tar över familjerätten.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) och ledamot Malin Månsson (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att det
även fortsättningsvis ska vara socialnämndens arbetsutskott i brådskande fall,
annars socialnämndens som ska ta beslut om inhyrning av konsulter.
Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja anlitande av konsult för uppdrag
inom familjerätten.
Att det även fortsättningsvis ska vara socialnämndens arbetsutskott i brådskande
fall, annars socialnämndens som ska ta beslut om inhyrning av konsulter.
____________________
Exp.
Verksamhetschef Göran Fridh

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

