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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Åsa Evaldsson (M), Ordförande 
Birgitta Larsson (RP), 1:e vice ordförande 
Malin Månsson (S), 2:e vice ordförande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Kerstin Haraldsson (C) 
Ylva Särnmark (L) 
Thomas Svensson (S) 
Nils Nilsson (S) 
Martin Moberg (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Omid Hassib (V) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Therese Åberg (M) 
Kajsa Svensson (M) 
Monica Fredriksson (C) 
Anna-Mi Tamsel (KD) 
Rolf Loberg (RP) 
Magnus Björk (S) 
Mia Persson (MP)) 
Nicolas Westrup (SD) 
 

Tjänstemän Birgitta Ratcovich, förvaltningschef 
Göran Fridh, verksamhetschef 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 118 Dnr 2018-000024 022 4 
Inhyrning av konsult till barnavården .................................................. 4 

§ 124 Dnr 2018-000026 751 Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Yttrande angående särskild förordnad vårdnadshavare, mål nr T 
1553-18......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 118 Dnr 2018-000024 022 

Inhyrning av konsult till barnavården  

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

   
Socialförvaltningen har behov av att tom 181231 med start så snart som 

möjligt hyra in handläggarpersonal till Utredningsenheten Barn. 

 

Utredningsenheten Barn har en fortsatt hög arbetsbelastning inflödet av nya 

ärende är lika högt som tidigare. Likaså är antalet pågående utredningar på 

samma nivå som tidigare (jmf verksamhetsuppföljning).  

 

Den personalförstärkning som beviljats i budget from 180101 har pga 

rekryteringssvårigheter, uppsägningar och sjukskrivningar/omplaceringar 

inte fått någon effekt. 

 

Under 2018 har Utredningsenheten Barn sökt personal i stort sett 

kontinuerligt. Vid fem tillfällen har personal sökts via annonsering. Under 

2018 har tre personer rekryterats varav två internt. Av totalt 31 sökande 

under 2018 har sju varit behöriga. Utav dessa har tre anställts, två tagit 

tillbaka sin ansökan och två har efter intervju och referenstagning inte 

bedömts möjliga att anställa. Bedömningen görs att det kommer att vara 

mycket svårt att rekrytera även under hösten. 

 

I nuläget är tio av elva st handläggartjänster besatta. I september slutar en 

handläggare och i november påbörjar en handläggare föräldraledighet. From 

september månad saknas det därmed möjlighet att fördela ärenden till de två 

personerna. Av de återstående handläggarna har tre stycken jobbat mindre än 

tre månader i gruppen och en av dom saknar helt tidigare barnavårds- 

erfarenhet. För att enheten ska få full bemanning behöver tre personer 

anställas. Någon möjlighet att förflytta personal från andra delar av IFO 

saknas. Två tjänster är vakanta i försörjningsenheten och en i barn- och 

familjeenheten.  

 

Kostnaden för inhyrning av konsult på heltid i fyra månader beräknas till 

450-500 tkr. Om inte personalresurser tillförs finns det en stor risk för både 

arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Kostnaden för konsult bedöms 

kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram för personalkostnader. 
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Förslag till beslut 
Att Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till 

Utredningsenheten Barn längst om 181231. 

Deltar i debatten 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ledamöterna Malin Månsson (S) och Omid 

Hassib (V). 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) yrkar med instämmande av Malin Månsson 

(S) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Kostnaden för konsult 

bedöms kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram för personalkostnader.      

Propositionsordning 

Ordförande Åsa Evaldsson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att socialnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anlita en handläggarkonsult till utrednings-

enheten barn, längt t o m 2018-12-31.  

Att kostnaden för konsult bedöms kunna täckas inom IFO:s budgeterade ram 

för personalkostnader.     

Förklara paragrafen för omedelbart justerad.  

________________ 

Exp. 
Socialförvaltningen 

 


