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Sammanträdesdatu m 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-09-07 

Justerandes sign. 

Au§ 144 Dnr KS 111/2015 

Redovisning av budgetuppdrag, genomlysning individ- och 
familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte 
att säkerställa långsiktig kostandseffektivitet och kvalitet 
inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag 
rekvireras 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2016 § 114 i 

samband med antagande av budget för 2016 och plan för 2017-2018, uppdra åt 

kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och 

verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet 

inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras. 

Kommunchef Bo Wallströmer redovisar muntligt genomlysningens aktuella 

resultat. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
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Kopparberg 2016-08-31 

Redovisning av budgetuppdrag - genomlysning av IFO 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av budget 2016 att uppdra till 
undertecknad att genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med 
syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov 
och att statliga bidrag rekvireras. 

Bakgrund 
Socialtjänsten i kommunen har, likt många andra socialtjänster i andra kommuner, påverkats 
menligt av en allt mer ökande arbetsbörda samtidigt som socialsekreterare blivit ett bristyrke. 
Verksamheten har haft begränsad kontakt med andra delar av kommunens 
verksamhetsområden som i sig varit olyckligt. Under och efter den enorma anhopningen av 
asylsökande och det i Ställdalen upprättade ankomstboendet blev situationen akut och ett 
flertal medarbetare valde att säga upp sig. Några gick i pension och några var vikarier vars 
förordnande löpte ut. 

Verksamheten hade stått utan ordinarie chef sedan februari 2014. Konsultlösningar och 
interna lösningar prövades i dialog med socialsekreterarna. Det var även byte på 
socialchefstjänsten under denna period. 

I samband med att internbudgeten antogs för 2016 överfördes handläggarna för 
ensamkommande barn till socialchefens ansvar. De flyttades även fysiskt till Stora Gården. 
Stora brister uppdagades bl a vad avsåg rekvirering av medel från Migrationsverket, 
verksamhetssystemet ej underhållet, bristande dokumentation mm. 

Nuvarande situation 
Sedan 4 juli har en individ- och familjeomsorgschef anställts. Dock kommer hon arbeta med 
utveckling av verksamheten under hösten medan en konsult är IFO-chef. Rekryteringar pågår 
av socialsekreterare. Utbudet av arbetskraft är begränsat. 

I budgeten finns 7,0 socialsekreterare, 1,0 IFO-chef, 1,0 administratör samt 3,0 
socialsekreterare för handläggning av ensamkommande barn ( organisatoriskt tillhör de 
socialchefen, ej IFO). 

Utvecklingsarbetet är igång. Bl a kommer det bli en gemensam reception för hela kommunen 
vilket innebär att socialtjänstens reception stängs. Handläggningen av LSS-ärenden återförs 
till handikappomsorgen. Utredningen av flertal LSS-ärenden har utförts av Örebro kommun. 
Vidare har ekonomiavdelningen övertagit kontering och scanning av leverantörsfakturor. 
Återsökning av medel från Migrationsverket: utförs numera huvudsakligen av 
ekonomiavdelningen. 

Bildningsförvaltningen har sökt och erhållit bidrag för ett projekt; #jag med. Det syftar till att 
få sk hemmasittande elever att gå till skolan. Det bör ge viss lättnad för socialtjänsten. 

... 
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Under hela 2016 är ANDT-arbetet överfört till nona länsdelens folkhälsoteam. 

Kommunens integrationssekreterare använder ca 65-70 % av sin arbetstid till att ta fram 
underlag och fylla i ansökan åt den sökande inför socialtjänstens beslut om försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om prioriteringar som ska vara ett stöd åt handläggarna. 
Likaså har information delgivits, både muntligt och skriftligt, för att anpassa verksamheten till 
nytt regelverk för EKB. Detta kommer minska arbetsmängden för handläggarna inom EKB. 

Sedan ett antal år finns i länet en gemensam socialjour med bas i Örebro. Det finns även ett 
gemensamt barnahus i länet, även det med Örebro som bas. 

En administratör är anställd som i första hand ska få ordning i verksamhetssystemet och 
arkivet. 

En samordnare/I :e socialsekreterare har rekryterats och kommer börja i oktober. 

Jämförelse med liknande kommuner 
För att få ett så bra underlag som möjligt har undertecknad haft kontakt med fyra andra 
kommuner. Syftet är att jämföra antal ärenden, bemanning och organisation. Som det 
vanligtvis är blir jämförelser mellan kommuner i ökande grad osäker ju mer detaljerad 
jämförelse som önskas. 

Undertecknad har valt 4 andra kommuner att göra en jämförelse med men också försökt finna 
goda exempel, arbetsmetoder och organisationer som kan vara till hjälp i Ljusnarsbergs 
förbättringsarbete. Kommunerna är Laxå, Norberg, Vingåker och Skinnskatteberg. Nedan 
följer en kort beskrivning av respektive kommuns interna organisation, samarbeten med andra 
kommuner, länsgemensamma samarbeten etc. 

Laxå: 
I Laxå är den politiska organisationen fortfarande uppbyggd av nämnder, bl a en socialnämnd. 
Under socialchefen återfinns bl a IFO-chefen. Denne har ett relativt brett uppdrag som 
förutom chefskapet för socialtjänsten innefattar bistånds bedömning äldreomsorg och LSS, 
gruppbostäder, personliga assistenter och daglig verksamhet, HVB inkl stödboende och 
utsluss för EKB, familjecentral, POSOM mm. För de verksamheter som ej innefattar 
myndighetsutövning utan avser öppenvård, eftervård, trapphus boende mm sker detta samlat 
med psykiatrin och omsorgen. Denna verksamhet har ca 5 åa varav 0,5 åa är riktat boendestöd 
till missbrukare. I trapphusboendet är det blandat boende. Det breda uppdraget har gjort det 
relevant med en 1 :e socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning. Denne deltar 
till viss del i handläggningen. 

Noterba1i är att Laxå ej har någon specifik familje- eller drogterapeut utan dessa tjänster köps 
vid behov från Stegen som är ett samarbete mellan Hallsberg och Kumla. 
Vidare har Laxå löst hanteringen av det sk glappet genom att det helt sköts av kommunens 
integrationssekreterare som är underställd kommunstyrelsen. Fördelen med detta, anser Laxå, 
är att de har bra kontroll över glappet och att det hålls ett avstånd till socialtjänsten. 
Integrations- och arbetsmarknadsenheten sköter alla personer med PUT och deras 
glapp ersättningar. 
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Assistent återfinns med 0,25 åa inom IFO. Denne sköter bl a leverantörsfakturor, 
uppdragstagare, dödsboamnälningar och statistik. I Laxå har kommunen en gemensam 
reception/växel. 

För handläggning av försö1jningsstöd finns 2,0 åa och för barnärenden 3,0 åa inklusive EKB. 
Laxå har familjecentral som är underställd IFO. Alkoholhandläggare handhas gemensamt i 
Sydnärke med 1,0 åa med placering i Hallsberg. 

Vid uppföljning inför nämndens övervägande avseende ensamkommande sköts det genom att 
en socialsekreterare besöker ungdomen, och en är nåbar per telefon. De har för avsikt att på 
sikt försöka använda sig av modern teknik, dvs via webben eller tv-konferenser där så är 
möjligt. Detta sker redan nu för biståndshandläggning inom äldreomsorg och LSS. 

Norberg: 
Norberg är politiskt organiserat snarlikt Ljusnarsberg, dvs kommunstyrelsen är den enda 
nämnden och med beredande utskott bl asociala utskottet. Socialtjänsten ingår i en 
organisation där även biståndsbedömning äldreomsorg och LSS ingår. Ansvarig benämns 
områdeschef och de handhar all myndighetsutövning inom dessa områden. Det 
ansvarsområdet är bredare än vad en "klassisk" socialtjänst har. Norberg har utifrån det två 
I :e socialsekreterare. De är uppdelade på barn respektive vuxna. 1 :e för vuxenenheten 
handhar glappetutbetalningar. 

Återsökning från Migrationsverket handläggs av en av biståndsbedömarna inom 
äldreomsorgen. Denne sköter även kontering och granskning av fakturor och släpper 
betalfiler. LSS-utredaren är systemförvaltare för hela förvaltningen. 

Norberg har ett I-årigt projekt, "Stödcoach", som syftar till att lotsa personer med 
försörjningsstöd till studier, praktik etc. Projektet är hittills lyckat med minskat antal 
försörjningsstödstagare som följd. 

Norberg och Skinnskatteberg har handledning för socialsekreterarna gemensamt för att 
effektivisera det. 

Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg har ett samarbete rörande öppenvård, 
familjerådgivning och ungdomsmottagning. Norbergs andel är ca 25 % vilket motsvarar ca 
1,37 åa. 

I Västmanlands län finns även ett länsgemensamt samarbete kring socialjour, kvalificerad 
familj erätt, barnahus och vård/behandling rörande våld i nära relationer. 

Vingåker: 
Vingåkers kommun har en traditionell politisk nämndorganisation. Vingåker har drygt 9000 
invånare och är däimed betydligt stöne än övriga kommuner. 

Socialtjänsten är organiserad med en IFO-chef som även är chef över biståndsbedö1m1ing 
äldreomsorg inklusive färdtjänst (3,0 åa) och LSS (1,0 åa). Sedan är IFO uppdelat i en grupp 
som arbetar med försö1jningsstöd där 3,0 åa handhar 142 personer inklusive nyanlända 
(glappet). Ca 0,25 åa av dessa 3,0 åa fungerar som gruppledare. Vidare finns en grupp med ca 
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4,5 åa varav 0,25 åa är gruppledare som arbetar med familjehemsutredningar och 
uppföljningar och resterande med förebyggande och stödjande verksamhet utan 
biståndsbeslut. De är engagerade i ca 30 familjer och finansieras delvis av 
Migrationsverkspengar. Resultatet av den öppna verksamheten har resulterat i färre antal 
placeringar på institution och familjehem. 

Vingåker har en barngrupp med 5,0 åa varav 0,5 åa gruppledare. Som administrativt 
stöd/assistent återfinns 1,5 åa. I det ingår rec:eption. 

I Söimland finns sedan lång tid ett kommunalförbund som driver en institution för individer 
med missbruksproblem. De har ett öppet intag och institutionen avgör om individen ska 
slaivas in. För kommunen är det en ekonomiskt god lösning där varje vårddygn kostar ca 500 
kr. På kommunen arbetar 1,0 åa med övriga ärenden gällande missbruk. 

Skinnskatteberg: 
Skinnskattebergs kommun har en politisk organisation som är lik Ljusnarsbergs kommuns, 
dvs kommunstyrelsen är nämnd och så finns beredande utskott. Tjänstemannaorganisationen 
är avseende socialtjänsten att beteckna som ,en "klassisk" socialtjänst. 

Socialtjänsten har 1,0 åa assistent. Denne sköter bl a arkivering, dödsbon, enkla 
faderskapsärenden (S-protokoll), egna medel, systemförvaltare, konterar och 
mottagningsattesterar fakturor och släpper betalfiler. Assistenten är även den som agerar 
första kontakt mot sökande/klienter. 

Barn- och ungdom består av 4,0 åa inklusive EKB och försö1jningsstöd/missbruk består av 
2,0 åa. Kommunen köper in viss konsulthjälp för familjebehandling. Finns en budgeterad 
tjänst som familjehemssekreterare som dock varit vakant en längre tid. 

I samarbetet med Fagersta och Norberg som nämns ovan är Skinnskattebergs del ca 1,25 åa. 

Glappet sköts av kommunens integrationssekreterare som är underställd kommunstyrelsen. 
Kommunen har i samarbete med arbetsförmedlingen inrättat etableringscoacher i projektfo1m 
benämnt "Påfart etablering". Syftet är att snabbt få nyanlända att komma in i etableringsfasen, 
dvs minimera glappet. 
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Översikt bemanning/ärenden/nyckeltal 

Ljusnarsberg Laxå 
Invånare 30/6-16 4939 5661 
JFO 2015 kostnad/invånare 4359 kr 3728 kr 
Försörjningsstödsärenden/ 142/2,0åa 41 inkl 
biståndsbedömare nyanlända/2,0 

åa 

Assistent/administration 1,0 åa 0,25 åa 
Familjehem 12 personer 3 personer 

Missbruk 4 placeringar/2,0 2 
åa placeringar/lim 

mar köps av 
Hallsberg/Kuml 
a samt 0,5 ila 
öppenvård 

Barnärenden/handläggare 3 institution/6,0 åa 11/3,0 åa inkl 
inkl familjehem EKB och 
och EKB familjehem 

Förebyggande barn/familj Familjecentral Familjecenltral. 

Samarbeten {Västmanland) 
Bemanning 13,0 åa 7,75 åa 

Norberg Vingåker Skinnskatteberg 
5767 9034 4417 
3923 kr 3960 kr 4271 kr 

85 inkl 142 inkl 56 hushåll, 129 personer 
nyanlända/2,0 nyanlända/3,0 inkl nyanlända/2,0 åa 
åa inkl missbruk åa inkl inkl missbruk 

gruppledare 
0 1,5 åa 1,0 åa 
5 placerade/1,0 17 placerade/2,0 
åa åa 
l placerad. 1,0 åa 4 placerade 
Grundproblem 
är missbruk 
men placerad 
pga annan 
sjukdom. 
0/4,0 åa inkl l institution/5,0 22 inkl familjehem/4,5 
EKB åa inkl 0,5 åa åa 

gruppledare 
1,0 åa 2,5 åa ca 30 Visst konsultstöd 

familjer, öppen 
fbrskola mm 

1,37 åa 1,25 åa 
10,37 åa 15,5 åa 9,75 åa 

Utifrån ovanstående tabell kan konstateras att personaltätheten skiftar, liksom ärendemängd 
och organisation. I antalet årsarbetare är 1,0 IFO-chef inräknad för vmje kommun. Och i 
förekommande fall I :e alt samordnare eller dylikt. 

För vmje årsarbetare går det följande antal invånare 
Ljusnarsberg 379,9 inv 
Laxå 730,4 inv 
Norberg 556,1 inv 
Vingåker 582,8 inv 
Skinriskatteberg 453,0 inv 

Här följer ytterligare mått som är tagna från den officiella statistiken och som även berör 
arbetsmarknadsenheten. 
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ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 

arbetsförmedlingen, i samverkan med socialt'änsten, andel 

socialt'änst, andel % 

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåt ärder, antal 

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 

Jämförelser med andra kommuner 

Årsbudget AME vht arbetsledn, servcie 

Bud etavvikelse AME vht enligt ovan 

Kostnad AME vht enli t ovan) 

Procentuell öknin i jmf m f år AME vht enli t ovan 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

Kostnad famil'ehemsvård vuxna missbrukare, krlinv 

Jämförelser med andra kommuner 

Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 

I Jämförelser med andra kommuner 

Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare 

I Jämförelser med andra kommuner 

% 

Vårddygn i familjehem vuxna missbrukare, antal/inv 21-64 år 

I Jämförelser med andra kommuner 

Vårddlgn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/i1nv 21-64 år 

I Jämförelser med andra kommuner 

Budgetavvikelse IFO (ansvar 420) 

Kostnad IFO (ansvar 420) 

Procenuell kostadsökning i jmf m fg år IFO (ansvar 420) 

Laxå 

Norberg 

Skinnsber 

Vingåker 

Laxå 

Norberg 

Skinnsberg 

Vingåker 

Ljusnarsberg 

Laxå 

Norberg 

Skinnsberg 

V ingåker 

Ljusnarsberg 

Laxå 

Norberg 

Skinnsberg 

V ingåker 

Ljusnarsberg 

Laxå 

Norberg 

Skinnsberg 

Vingåker 

Ljusnarsberg 

Laxå 

Norberg 

Skinnsberg 

Vingåker 

0 15 

20 5 

96 75 58 

433 301 432 542 

271 415 295 585 

574 901 988 329 

362 376 351 394 

2 107 2 539 2 991 3 268 

328 -102 -931 -1 450 

2 435 2 641 3 922 4 718 

8,05% 7,80% 32,66% 16,87% 

0 0 0 0 

4 8 7 7 

7 0 11 

40 29 36 36 

110 32 171 133 

175 129 108 380 

448 291 337 386 

501 679 604 538 

222 267 278 286 

653 410 356 1 104 

61 84 66 

794 995 964 

630 908 965 

794 989 993 

752 603 651 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,01 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,04 0,00 0,00 0,00 

0, 11 0,02 0,14 0,14 

0,13 0,04 0,07 0,12 

0,02 0,00 0,02 0,25 

0,32 0,46 0,17 0,29 

0,13 0,15 0,16 0,19 

11 246 10 897 13 372 13 168 

-2 142 -1 438 -4 264 -14 913 

13 388 12 335 17 636 28 081 

6,20% -8,54% 30,06% 37,20% 



mw! LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Nedan beskrivs de förslag som socialtjänsten bedömer som viktiga för en förstärkt 
verksamhet och som ger möjligheter till utveckling av verksamheten. En viktig aspekt är att 
det under ca I års tid ej varit fullt ut bemannat med fast personal inom IFO. Vakanser har 
fyllts med vikarier och konsulter. 

Förstärkning och utveckling: 
Behoven i första hand avser öppenvård för barn, ungdomar och famiUer samt en öppenvård 
riktad till personer med beroende/missbruksproblem och dess anhöriga inte minst barnen. 
Det finns även behov av avlastning för myndighetsutövande socialsekreterare. En 
omfördelning i arbetsuppgifter leder till lägre arbetsbelastning. Därför föreslås även en 
assistenttjänst. 
Öppenvården innebär och medför att socials1ekreterare inriktning missbruk och barn kan 
arbeta med kvalitativt utredningsarbete i samarbete med öppenvården. Men framför allt är 
öppenvården en folkhälsoinriktad fråga. Bann och vuxna ska ha rätt till stöd och hjälp. Det ska 
finnas insatser att bevilja både under utredning och efter avslutad utredning. Detta för att 
snabbt få igång förändringsprocesser i famiUer där barns behov inte tillgodoses. Det minskar 
och förebygger placeringar. 
Öppenvården inriktning barn ska ha ett nära samarbete med skola, förskola och familjecentral 
för att erbjuda samtal och gruppverksamheter utan myndighetsbeslut. 
Förstärkningen som föreslås ska också bidra till att arbetet inom socialtjänsten präglas av 
möjligheter och förändring för kommuninvånare i Ljusnarsberg. Det ska finnas möjligheter 
till stöd och hjälp på hemmaplan i den linje som forskningen visar. Att barn och vuxna bäst 
tillgodogör sig förändringar och hjälp i sin nätmiljö. 

Enheten Vuxen/missbruk 
Verksamheten är en lagstyrd myndighetsutövning. From l augusti är enheten bemannad med 
de två tjänster som finns, socialsekreterare. En direktanställd och en via bemanningsföretag. 
Verksamheten visar underskott med nästan l, 1 miljoner fram till 16063 0. Fem L VM (lagen 
om vård av missbrukare) anmälningar har inkommit varav en blev placerad enligt LVM. 
35 ärenden är aktuella för dagen. Prognosen gör gällande att det finns en grupp med 
missbrukare som är aktiva och i dåligt skick, ca 8 stycken. Det kommer ofta klagomål kring 
gruppen som vistas "ute" i samhället. En grnpp som socialsekreterare skulle behöva arbeta 
med för att motverka "akutsituationer". Unga vuxna ska prioriteras och socialsekreterare 
behöver tid till den gruppen, intensivt arbete täta uppföljningar och "störa". De som ansöker 
om hjälp, "egen ansökan", är en grupp vars behov kan tillgodoses genom motiverande samtal 
eller gruppverksamhet inom föreslagen öppenvård. 

Förslaget från enheten är att den förstäi·ks med Öppenvård, Alkohol och drogterapeut. 1.0 
tjänst. Arbetet innebär samverkan och samordning med utredande socialsekreterare och ska 
innefatta att motivera och leda grupper i tolvstegsmodellen eller annan gruppverksamhet 
utifrån behov. Utfmma och arbeta med anhörighetsstöd/grupper. Prioritera och utveckla 
behandlingsarbetet gällande unga vuxna och unga föräldrar med drog- och alkohol relaterade 
problem. Bevaka ny forskning och utveckla samarbetet med olika aktörer. Bidra med och 
implementera barnperspektivet inom öppenvården/ enheten. Öppenvården kommer att arbeta 
förebyggande och med beviljade insatser enlligt 4 kap socialtjänstlagen. 
K valifikationskrav: Relevant utbildning fö:r ändamålet. Behandlingsassistent, socialpedagog 
socionom med vidareutbildning i tolvstegsmodellen och steg l utbildning. Motiverande 
samtal. (Ml). Lång erfarenhet från arbete med de aktuella frågorna. 
Lokal: Gula villan 
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Enheten: Barn och Ungdomar (undantagt:t enheten för ensamkommande barn) 
Enheten består av tre heltidstjänster socialsekreterare. I dagsläget 120 ärenden. Blandade 
uppdrag, faderskap så kallade s-protokoll och MF protokoll. Familjerätt. 
Förhandsbedömningar och utredning gällandle barns behov av skydd och stöd med hjälp av 
utredningsverktyget BBIC, barns behov i centrum. Råd och stöd. Uppföljningar och 
placeringar. Idag arbetar en ordinarie socialsekreterare och två från bemanningsföretag. 120 
ärenden med de blandade och omfattande behoven är omöjligt att hinna med och genomföra. 
Vilket framgår i handläggningen. För att utforma ett kvalitativt utredningsarbete imiktning 
barn för barnets bästa är det brukligt att arbeta med 20 ärenden per heltidstjänst. 
Enheten är även den som har svårast med rekrytering. 
Underskottet 16-06-30 visar ca 1,5 miljoner institutionsvård och familjehem 1.9 miljoner. 
Därtill de höga kostnaderna för bemanningspersonal. 
Enheten kommer att få hjälp med strnktur och belysning av handläggningen med hjälp av 
samordnare. Under förutsättning att enheten förstärks med förslagen kan behoven av resurser 
vara tillgodosedda men det kan också vara så att det behövs tillsättas ytterligare 
socialsekreterare. Det får framtiden utvisa. Förmodligen kommer familjerättstjänsten att köpas 
in för enskilda utredningar i vård, boende oclh umgänge. 
Enheten behöver förstärkas och utvecklas med två familjeterapeuter, öppenvård. Enheten 
behöver avlastning gällande administrativt stöd med exempelvis s-protokoll faderskap, 
kontaktperson/-familjs utredningar. Övriga servicefunktioner. 

Öppenvården inom socialtjänsten ser olika ut i olika kommuner. Förebyggande samtalsstöd 
utan beviljade myndighetsbeslut. Beviljade insatser enligt 4 kap Socialtjänstlagen. 
Gruppverksamheter. Evidensbaserade metoder för ungdomar och familjer med 
beteendeproblematik. Familjeterapeutiska familjesamtal. Pedagogiskt och strukturerat stöd i 
hemmet. Samspelsbehandlingar med små barn i relationsarbete. Insats under utredningstiden 
(insatsen tillsätts omgående när utredning startar för att få igång en konstrnktiv process för 
barnet och för att så långt det är möjligt undvika placering.) 

Familjeterapeuterna ska arbeta med förändringsarbete i familjer. Insats under utredningstid 
och efter utredning. Förebyggande samtal och gruppverksamheter utan myndighetsbeslut 
Samspelsuh·edningar, strukturerat pedagogiskt stöd i hemmet. Utveckla och uppdatera 
innehåll i verksamheten genom forskning och samverkan. Utarbeta rutiner och utveckla 
stödarbete gällande våld i familjer och samarbetssamtal. 
Kvalifikationskrav: Socionom, socialpedagog med vidareutbildning steg 1 i 
familjeterapeutiska metoder. Gedigna kunskaper i barns utveckling och anknytningsteori. 
Mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. 

Kommande förändringar av arbetsuppgifter/fördelningar 
Ekonomiavdelningen öve1tar slutdelen av debiteringen av äldreomsorgsfakturor. Vidare stärks 
internkontrollen genom att ekonomiavdelningen fungerar som back-up vid utbetalningar. 

Med stor sannolikhet kommer kommunen ansöka om medlemskap i Sydnärkes taxe- och 
avgiftsnämnd (T AN). Detta dock om motsvarande personalreduceringar genomförs. 

Övrigt 
Ljusnarsbergs kommun är en av de minsta kommunerna i landet. Detta gör att vi i en rad 
sammanhang är beroende av samarbete med andra kommuner. Med rådande situation 
avseende rekryteringssvårigheter av socionomer, inte bara i Ljusnarsberg, är en mycket viktig 
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utvecklingsinsats att söka samarbete med andra kommuner. Det kan vara enskilda kommuner, 
KNÖL-kommunerna, länets kommuner alternativt kommuner i angränsande län. 

Om de ovan föreslagna förstärkningarna införs bör de utvärderas inför budget 2018. 
Med dessa förstärkningar blir det 308, 7 invånare per årsarbetare. 

Bo W allström er 
Kommunchef 




