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 Ordförande 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-31   

Datum då anslaget tas ned 2023-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Therese Åberg (M) 
Anna Ekberg (KD) 
Martin Johansson (S) 
Thomas Svensson (S)  
 
 
 

   

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Emma Stahre, verksamhetschef 
Else-Mari Emilsson, enhetschef 
Sofie Åkerström, nämndsekreterare  
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§ 19 Dnr 2023-000002 006 

Val av justerare 

      

Beslut 

Martin Johansson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt direkt efter sammanträdet 2023-01-

30.  

________________ 

Exp: Akten 
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§ 20 Dnr 2023-000012 075 

Inhyrning av konsult Barn och Familjeenheten 

 

Sammanfattning  

Individ och familjeomsorgens samtliga enheter har sett över sina resurser för 

att kunna omfördela befintlig personal till Barn och Familjeenheten. Det är 

lagstadgat att de som arbetar som socialsekreterare/ barnsekreterare inom 

socialtjänstens barnavård ska vara socionomer. Detta gör att det varit ett 

begränsat antal medarbetare på övriga enheter som varit aktuella för att 

omfördela till att göra barnavårdsutredningar.  

  

• 230109 började en socialsekreterare från Försörjningsenheten och en 

personal från Förebyggande teamet tillfälligt med att handlägga 

barnavårdsutredningar med stöd av socialsekreterare i 

mottagningsgruppen. De har sammanlagt fått 30 unika barn att 

utreda. Tyvärr är det inte möjligt för personalen från Förebyggande 

teamet att fullfölja sina utredningar och hon kommer att avsluta sitt 

stöd till Barn och familjeenheten 230127. Detta gör att 13 unika 

barns utredningar behöver handläggas av någon annan.  

• 230127 är det 9 unika barn som det inletts utredning på vecka 4 som 

behöver fördelas till socialsekreterare plus de 13 barn som redan har 

pågående utredningar. En av utredningarna är ett omedelbart LVU 

gällande hedersproblematik.  

• 230120 hade de 9 utredande socialsekreterarna i snitt 9 unika barns 

utredningar per handläggare. 1 handläggare är tillfälligt föräldraledig 

och 1 handläggare ska ha tre veckors semester. 1 handläggare började 

221105 och är ny i rollen som utredande socialsekreterare.  

Av 6 barnsekreterartjänster är 3, 55 socialsekreterare i tjänst. 2 är 

sjukskrivna 100% och en 25%. En personal är föräldraledig 20% och en 

100%. En handläggare avslutade sin anställning 230131 efter ha varit 

sjukskriven 100%. En vikarie är anställd på 60% under perioden 230124-

230531. Två barnsekreterare är tillsvidare anställda och börjar 230215 samt 

230417.  

Bedömning  

Situationen inom Barn och familjeenheten i dagsläget omöjlig att hantera 

utan tillskott av personalresurser. Ytterligare överflyttning av personal från 
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andra enheter är inte möjlig. Utan personaltillskott kommer enheten ha 

mycket svårt att tillgodose de lagstadgade kraven på utredningsverksamhet 

och uppföljning av placerade barn.  

Kostnaden för inhyrning av en konsult under perioden februari tom april 

beräknas till 450tkr som högst.   

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet för Arbete och Välfärdsnämnden föreslås besluta att; 

- godkänna inhyrning av konsult till Barn o Familjeenheten under tre 

månader. 

 

Deltar i debatten 

Therese Åberg (M), Martin Johansson (S), Thomas Svensson (S) och Anna 

Ekberg (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden bifaller detsamma. 

     

Beslut 

Arbetsutskottet för arbete och välfärdsnämnden beslutar att godkänna 

inhyrning av konsult till Barn o Familjeenheten under tre månader. 

________________ 

Bilaga: Riskbedömning gällande arbetsbelastning på Barn och Familjeenheten 221209 

 

Exp: Akten, förvaltningen  


