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Sammanträdesdatum

2019-04-30

Familje- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Hyttan, Centrumhuset, tisdagen den 30 april 2019 kl 13:00 – 15:00

Beslutande

Ledamöter

Bengt Norrlén (S), Ordförande
Jens Hellberg (S), 1:e vice ordförande
Håkan Svensson (S)
Maria Söderlund (S)
Lars-Ove Norling (S)
Gunhild Wallenius (V)
Håkan Jansson (C)

Helena Giliusson (M)
Pia Johansson (SD)

Ersättare

Tjänstgörande

Åke Bråten (S)
Anna Wallberg (V)
Karin Winqvist (M)

Tjänstgörande

Övriga närvarande

Maria Ronsten, förvaltningschef
Helena C Bergh, förvaltningsekonom
Karin Eriksson, verksamhetschef IFO
Heléne Nyman, sekreterare

Justerare

Håkan Jansson

Justeringens plats och tid

Centrumhuset, 2019-04-30 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Heléne Nyman

Ordförande
Bengt Norrlén
Justerare
Håkan Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Familje- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-30

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Familje- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Heléne Nyman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-05-21
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§ 33

Dnr 2019/00128

Plan för vidtagna och planerade åtgärder gällande
individ- och familjeomsorgens underskott
Familje- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna planen till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Plan för vidtagna och planerade åtgärder:
Barn och familj:
- Alla placeringar ska fortlöpande ses över. Alla nya placeringar ska ske på
mest kostnadseffektiva sätt utifrån barnets behov.
- Det ska säkerställas att vården följs upp regelbundet och att planer görs för
om och när placering kan upphöra.
- Egna familjehem i kommunen ska rekryteras, för att minska användandet
av konsulentstödda familjehem, t ex genom att använda sig av
Familjehembanken och mer annonsering.
- Hemmaplanslösning – åtgärder redan i familjen så att placering kan
undvikas.
- Samarbete med omkringliggande kommuner.
Vuxna/missbruk:
- Alla placeringar ska fortlöpande att ses över. Alla nya placeringar ska ske
på mest kostnadseffektiva sätt utifrån klientens behov.
- Det ska säkerställas att vården följs upp regelbundet och att planer görs för
om och när placering kan upphöra.
- Studiebesök ska genomföras i Västerås, där man har genomfört ett lyckat
arbete som har visat sig vara effektivt för både handläggare och klienter, där
man har fått ut människor i egen försörjning snabbare. Tidsplan: senast
september.
- De lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska göras om till ett mer
restriktivt förhållningssätt gällande försörjningsstöd. De nya riktlinjerna ska
beslutas på nämnden den 11 juni.
- Gör studiebesök i verksamhet där man använder sig av robot för
bedömning av ekonomiskt bistånd. Tidsplan: senast september.
Arbetsmiljö:
- Redovisa arbetet som pågår i samverkansgruppen vid IFO för att förbättra
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arbetsmiljön kontinuerligt till arbetsutskottet.
- Studiebesök till Sundsvall som har prövat ett nytt arbetssätt för att förbättra
arbetsmiljön, ska genomföras senast i september.
Rekrytering:
- Minska användandet av konsulter. Anlita en rekryteringsfirma för att
headhunta kompetent personal. Tidsplan: maj 2019.
Samverkan:
- Påbörja en process att övergå till samma datasystem som
omsorgsförvaltningen kommer att ha. Det kan medföra en ökad kostnad
initialt men då vi kan se samverkansvinster med systemet och även
effektivisering i ett mer överskådligt datasystem, kommer det att medföra
bättre rättssäkerhet. Tidsplan: processen påbörjad. Klart vid årsskiftet
2019/2020.
- Socialtjänsten ska inte tillhandahålla lägenheter i egen regi. (Allégatan och
Hovslagaregatan). Tidsplan: Återrapport till arbetsutskottet den 18 juni.
Återrapportering av ovan beslutade åtgärder, sker löpande till arbetsutskottet
med start den 18 juni och därefter vid varje arbetsutskott.

Beslutsunderlag
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