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Plats och tid Listerbysalen, kl. 13:00-15:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-23 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 168–199 
 Albin Ottosson  

 Ordförande 

 
 
 
 

 

 
Therese Åberg (M)  

Anna Carlbrant (-) § 182 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson (S)  

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-23   

Datum då anslaget tas ned 2020-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet 
 

Underskrift 

  

 
Albin Ottosson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M), jäv § 182 
Malin Månsson (S) 
Anna Carlbrant (-), tjänstgör §§ 168-196 & 198-199, tjänstgörande ordförande §182 
Thomas Svensson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Observerande ersättare juni 2020, Anna-Karin Wallgren (S), tjänstgör istället för Anna 
Carlbrant (-) i ärende § 197 

Tjänstemän Enhetschef Veronica Plessen § 196  
Verksamhetschef Göran Fridh §§ 169-197 
Enhetschef Malin Gustafsson §§ 196 & 198 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich 
Nämndsekreterare Albin Ottosson 
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  Dnr 2020-000003 006 
 

Val av justerare och tid för justering - 2020 

 

Beslut 

2:e vice ordförande Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese 

Åberg (M) justera dagens protokoll. Protokollet justeras på 

Kommunledningsförvaltingen efter Socialnämndens sammanträde 2020-06-

23, eller klockan 17:00 samma dag ifall sammanträdet är avslutat innan dess. 

1:e vice ordförande Anna Carlbrant (-) justerar § 182 i ordförande Therese 

Åbergs (M) ställe, då den sitnämnda meddelat jäv i ärendet och deltar inte i 

handläggningen av detsamma. 

________________ 

Exp: Akten 
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169-196 Dnr 2020-000005 
 

Individärenden 2020 – SEKRETESS 
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§ 197 Dnr 2019-000044 022 
 

Inhyrning av konsult - socialförvaltningen  

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Socialnämndens arbetsutskott fattade 200218 beslut om att godkänna att 

förvaltningen hyrde in en konsult under sex månader på grund av vakanser. 

Förvaltningen är mycket nöjd med konsultens insats. Vakans läget förbättras 

inte under våren och sommaren. Under perioden juni-aug är 6 tjänster 

vakanta. Fyra personer påbörjar sin anställning efter sommaren. Ytterligare 

två personer behöver rekryteras för att alla tjänster ska vara besatta.   

Situationen inom barnvården är omöjlig att hantera utan tillskott av 

personalresurser. Även om vi lyckas rekrytera ytterligare personal kommer 

enheten inte att ha de personalresurser som är budgeterade förrän tidigast i 

mitten på hösten. Utan personal tillskott kommer enheten ha mycket svårt att 

tillgodose de lagstadgade kraven på utredningsverksamhet och uppföljning 

av placerade barn. 

Kostnaden för inhyrning av personal under ytterligare fyra månader beräknas 

till 450-500 tkr. För hela IFO beräknas personalkostnader inklusive 

kostnader för inhyrning av personal året ut ge ett överskott på 650 tkr.   

Underlag 

Socialnämndens arbetsutskott fattade 200218 beslut om att godkänna att 

förvaltningen hyrde in en konsult under sex månader på grund av vakanser. 

Förvaltningen har under perioden 200302-200902 hyrt in en konsult till Barn 

o familjeenheten som arbetat med att handlägga placerade barn. Vi är 

mycket nöjda med konsultens insats. 

Från och med 200901 så är hela myndighetsutövningen inom barnavården 

samlad i en enhet. Socialförvaltningens barnavård har f n 23 st 

handläggartjänster och 2 teamledare. Under årets första fem månader har det 

totalt funnits obesatta tjänster inom barnvården 14 månader. Vakans läget 

förvärras ytterligare under våren och sommaren. Under perioden juni-aug är 

6 tjänster vakanta. Fyra personer påbörjar sin anställning efter sommaren. 

Ytterligare två personer behöver rekryteras för att alla tjänster ska vara 

besatta.   

Det har under våren inte varit möjligt att rekrytera personal för att fylla 

vakanserna. Under våren har 6 personer anställts varav fyra börjar sin 

anställning efter sommaren. Vakanserna under våren har uppstått eftersom 

två personer gått på föräldraledighet, en person övergått till vuxenenheten, 
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två personer har fått jobb som skolkuratorer i Ronneby kommun och två har 

slutat sin anställning i kommunen. Dessutom har ersättare för enhetschef 

som slutade hösten   -19 rekryterats när vi fick dispens från 

anställningsstoppet för en tjänsten.  

Situationen inom barnvården är omöjlig att hantera utan tillskott av 

personalresurser. Även om vi lyckas rekrytera ytterligare personal kommer 

enheten inte att ha de personalresurser som är budgeterade förrän tidigast i 

mitten på hösten. Överflyttning av personal från andra enheter är inte möjlig. 

De nu kända vakanserna leder till ännu högre arbetsbelastning och hård 

prioriteringar. Utan personal tillskott kommer enheten ha mycket svårt att 

tillgodose de lagstadgade kraven på utredningsverksamhet och uppföljning 

av placerade barn. 

Kostnaden för inhyrning av personal under ytterligare fyra månader beräknas 

till 450-500 tkr. Enligt en preliminär bedömning kommer 

personalkostnaderna för Verksamhet 550 inklusive inhyrning av personal 

året ut ge ett överskott på ca 400 tkr under 2020. För hela IFO beräknas 

personalkostnader ge ett överskott på 650 tkr.  

Förslag till beslut 

Socialnämndens Arbetsutskott beslutar att godkänna inhyrning av konsult till 

Barn o Familjeenheten under ytterligare fyra månader  

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens arbetsutskott 

bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar; 

- att godkänna inhyrning av konsult till Barn o Familjeenheten under 

ytterligare fyra månader. 

________________ 

Exp: Akten 

F.K. Verksamhetschef Göran Fridh 
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  Dnr 2019-000185 001 
 

[DISKUSSION] Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

Mötet diskuterar Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (-), Malin Månsson (S), 

Nicolas Westrup (SD) och Anna-Karin Wallgren (S). 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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  Dnr 2020-000047 
 

Informationsärenden - 2020 

 

Sammanfattning 

Ordförande Therese Åberg (M) informerar Socialnämndens arbetsutskott om 

telefonsamtal gällande verksamheten. 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar att Socialnämnden noterar 

informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

genom öppen acklamation och finner att Socialnämndens arbetsutskott 

bifaller detsamma. 

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: Akten    


