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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 maj 2016 § 118 att 
åte1rnpportering skulle ske av personalsituationen inom individ- och 
familjeomsorgen. 

Enhetschef Sara Jansson informerar muntligt om personalsituationen inom individ
och familjeomsorgen. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande uppföljande yttrande, 
dnr 8.8-4061/2016. 

Redogörelse: 
IVO har begäii, med anledning av personalsituationen inom individ - och familjeomsorgen i 
Ljusnarsbergs kommun, uppföljande yttrande i nedanstående punkter: 

Hur ser personalsituationen ut dag? 
Försö1jningsstöd, 2 tjänster. 
En av tjänsterna är sedan april 2016 bemannad via bemanningsföretag, den andra tjänsten har 
under våren varit bemannad i varierande grad mellan 30 - 100 %. Från september 2016 
kommer gruppen förstärkas under en övergångsperiod med ca 75 % i syfte att utveckla och 
strukturera verksamheten. I arbetet ingår även handläggning. 
I slutet av oktober 2016 kommer den vakanta tjänsten att besättas med tillsvidare anställd 
personal. 

Barn och familjegrupp, 3 tjänster. 
En av tjänsterna har hela tiden varit bemannad med tillsvidare anställd personal. I bö1jan av 
april 2016 bemannades gruppen med två socionomer från bemanningsföretag samt i maj med 
ytterligare en socionom via bemanningsföretag. En av de konsulter som tillträdde i april har, 
utöver att arbeta med barn och familj, även varit behjälplig med ärenden inom missbruk och 
inom gruppen som jobbar med mottagande av ensamkommande barn och unga. 
Månadsskiftet september/oktober 2016 kommer via bemanningsföretag en annan konsult då 
två av dem slutar sina uppdrag. Barn och familjegrupen kommer därefter, fram till årsskifte 
2016/2017 bestå av 3.0 handläggare. Via egen rekrytering kommer därutöver under september 
månad förstärkning för att fullgöra vissa särskilda uppdrag inom familjerätt. 

Missbruk/vuxen grupp 2. 0 tjänst. 
I dagsläget 2.0 tjänster varav den ena är tillsvidare anställd i kommunen och den andra via 
bemannings företag. 

Enheten för ensamkommande barn och unga 3.0 tjänst. 
Tre tjänster varav en kommer bli vakant månadsskiftet augusti/september 2016. Intervjuer är 
planerade för den vakanta tjänsten. Under våren har extra resurs form av administrativt stöd 
samt socionom på deltid från bemanningsföretag tillförts. 



Övriga personella förändringar: 
Sedan mitten av augusti 2016 finns en samordnartjänst vilken fram till 1 oktober 2016 
bemannas via bemanningsföretag, därefter av egen tillsvidare anställd personal. Samordnaren 
har en viktig del i det vardagliga arbetet med att fördela ärenden och stötta i det dagliga. I 
samordnarens roll ingår också att utfo1ma rutiner för handläggning, utredningar, insatser och 
uppföljningar samt att implementera dessa i det dagliga arbetet. 
Samordnaren ansvarar också för samordning i de ärenden som är aktuella inom fler områden. 

Sedan maj 2016 finns systemansvarig som stödjer ärendehantering, korrigering i beslut och 
kaitläggning gällande individärenden. 

För att ytterligare förstärka kommer enhetschefen under tre månader ( 1 september - 30 
november 2016) vara tjänstledig för att under nämnda tid vara verksamhetsutvecklare. Via 
bemanningsföretag återkommer tidigare tf. enhetschef, avtal tecknat till årsskiftet 2016/2017. 

Om tjänsterna fortsatt är bemannade av externt företag, hur försäkrar sig ledningen om att 
den personalen vet vilka uppgifter som ska utföras och hur de ska utföras? 

Konsulte111a arbetsleds av samordnare samt enhetschef och deltar i alla förekommande möten, 
träffar, ärendedragningar, information samt arbetsplatsträffar. Utifrån behov får konsulterna 
dagligt ärendestöd. 

Har en utredning gällande orsaker genomförts och vad framkom? 
Samtal med de flesta av den personal som slutade sina anställningar har genomförts. Det har 
varit svårt att få en enhetlig bild men sammantaget framkom synpunkter på bristande struktur 
i ledningssystem, hög arbetsbelastning och obalans mellan verksamhetens mål och resurser. 

Har en plan gjorts för hur undvika att det sker igen? Atgärdat och ska åtgärdas? 
I dagsläget pågår en omfattande genomlysning av hela verksamheten i dialog och planering 
med kommunens ledning och medarbetare. En handlingsplan är utarbetad och kommer följas 
upp av verksarnhetsutvecklare månatligen under hösten. 

I tidigare kommunikation framfördes en oro för svårigheten att säkra att alla arbetsuppgifter 
utförs i den då rådande situationen. Har någon form av egenkontroll genomförts för att ta 
reda på hur det blev, finns planering för det? 
Enhetschef och samordnare har påbörjat genomgång av samtliga ärendetyper och ärenden för 
att säkerställa handläggning. När brister upptäckts åtgärdas de så fort som möjligt alternativt 
planeras för åtgärder snarast. Det är hittills inom familjerätt som det uppmärksammats brister 
i form av icke avslutade faderskapsärenden, dessa är nu åtgärdade. Det finns ytterligare fn.5-
10 faderskapsfastställelser (MF-protokoll) som behöver handläggas skyndsamt. Genom 
förstärkning inom barn och familjegruppen kommer dessa att kunna åtgärdas under september 
månad. Likaså finns ett 10-tal icke handlagda döds boutredningar som kommer, genom 
förstärkning inom försöijningsstödsgruppen, handläggas under september 2016. 
Genom den påbörjade och delvis genomförda genomgången av samtliga ärendetyper och 
ärenden säkerställs ledning och styrning. 
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Finns någon ytterligare plan gällande rekrytering? 
Gällande rekrytering har enhetschef sedan tillträdandet 4 juli 2016 tillsammans med 
rekryteringsföretag fokuserat detta. Samordnare och handläggare inom försörjningsstöd 
kommer under oktober 2016. Intervju inbokad för den vakanta tjänsten inom handläggning av 
ensam.kommande. Än mer ökat fokus på rekrytering kommer ske då enhetschefen övergår till 
verksamhetutveckling. 

Kopparberg den 24 augusti 2016 

Itf'n~ 
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Socialchef 
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