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§ 33

Val av justerare
Malin Månsson (S) utses jämte ordförande Åsa Evaldsson (M) att justera
dagens protokoll.
__________________

Justerandes sign
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§ 62

Verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningenheten
barn och ensamkommande barn
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh lämnar en redovisning gällande verksamhetsuppföljning barn och familj, utredningsenheten barn samt ensamkommande barn.
En redovisning sker av antalet anmälningar kontra unika barn.
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Malin Månsson (S) observerande ersättare
Omid Hassib (V).

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Inhyrning av konsult till försörjningsstöd under tre månader
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredningen.
Socialförvaltningen har behov av att under en period av tre månader med start så
snart som möjligt hyra in handläggarpersonal till försörjningsenheten.
Försörjningsenheten har under en lång tid varit utsatt för en hård och ökande
arbetsbelastning. Antalet ärende har inte ökat men arbetsbelastningen har ökat till
följd av att ett stort antal sk Glappet ärende, kortvariga ärenden som i huvudsak
hanterats administrativt, ersatts med ärende med ett mera långvarigt behov. Den
utökade återkravshanteringen efter beslut i socialnämnden har även lett till en större
arbetsbelastning.
Dessutom har arbetet med att hantera boendesituationen för personer som saknar
bostad blivit en allt större uppgift. Utöver den ökande arbetsbelastningen har
personalomsättningen i gruppen varit stor. Endast fyra av de tretton handläggarna
har en längre erfarenhet än två år av socialsekreterarbete och fem handläggare har
börjat sin anställning under 2017. Personalomsättningen beror i huvudsak på intern
omflyttning eller föräldraledighet. Endast en person har avslutat sin anställning
under 2017.
Personalsituationen har nu blivit ohållbar. Enheten har sedan 15/9 haft en vakant
tjänst. På grund av uppsägning, internomflyttning och föräldraledighet kommer
ytterligare tre vakanser att uppstå fram till sommaren. Dessutom är en handläggare
from 29/1 långtidssjukskriven. Rekrytering pågår och en ny person är anställd, för
övriga vakanser är det oklart när de kan tillsättas.
För att kunna hantera arbetssituation och undvika ytterligare sjukskrivningar finns
det ett tydligt behov av att tillfälligt förstärka bemanningen i avvaktan på att
rekryteringarna är genomförda. Någon möjlighet att förflytta personal från andra
delar av IFO saknas. Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i tre månader
beräknas till 300-350 tkr. Om inte personalresurser tillförs finns det en stor risk för
både arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.
Kostnaden för konsult bedöms kunna täckas av vakanser.
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Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att anlita handläggarkonsult till
försörjningsenheten under tre månader
Deltar i debatten
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamot Birgitta Larsson (RP) och observerande
ersättare Omid Hassib (V).
Yrkande
Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg;
att kostnaden för konsulten täcks inom befintlig budgetram.

Propositionsordning
Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att en anlita handläggarkonsult till
försörjningsenheten under tre månader, kostnaden för konsulten täcks inom befintlig
budgetram.
__________________
Exp.
Socialförvaltningen Göran Fridh

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Inga övriga frågor/ärende finns att notera till dagens protokoll.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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