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Tjänsteanteckning 

Datum: 18 januari 2016 
Förd vid: Avdelning mitt 
Samtal med: Karin Jansson, JFO-chef Ljusnarsbergs kommun 

Karin Jansson (KJ) ringer och undrar om kommunen inte ska göra en 
lex Sarah-utredning utifrån att KJ samt alla handläggare i ordinade 
verksamheten (ej de som jobbar med ensamkommande barn) sagt upp 
sig från nämnden. Ut informerar om att den som är anställd och får 
kännedom om ett missförhållande i verksamheten är skyldig att rappor
tera detta till kommunen lex Sarah-ansvarige. KJ uppger att hon är nöjd 
med svaret. 

Under samtalet berättar KJ följande. KJ har sagt upp sig då hon inte tär 
jobba med rättssäkerhet och kvalitet. KJ kan inte uppge skälen men 
säger att det nog finns olika skäl till att 11 handläggare, inkl. några vi
karier, sagt upp sig. Den sista kommer att sluta sin anställning i april 
2016. KJ konuner avsluta sin tjänst den 21 mars 2016. En handläggare 
som fote har sagt upp sig är sjukskriven och ska bö1ja arbetsträna under 
februari månad. Denna handläggare arbetar med ekonomiskt bistånd. 
För barnhandläggning finns en handläggare kvar efter april. 

KJ uppger att de just nu har annons ut för att rekrytera. KJ har också 
hföt ryktesvägen att kommunledningen idag ska ha ett möte med prof
fice. KJ är inte inbjuden att delta på detta möte. KJ uttrycker oro för att 
nya rekryteringar alternativt konsulter kommer att inverka på kvalitet 
och rättsäkerheten. KJ har pratar med socialchefen om att de bör göra 
en lex Sarahutredning. 

UT informerar om att uppgifterna kommer att lämnas till enhetschef 
Annika Algeblad. 

Mcv"~ L-------
Jaria Ja~~~on 

;; Inspektionen för vård och omsorg 
~~ Adress 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning mitt 
EvaLindvall 
Eva.Lindvall@ivo.se 

Meddelande 

MEDDELANDE 

2016-01-25 Dm 7.3-3202/2016-2 

Karin Jansson 
Ljusnarsbergs kommun 
Grnvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett uppdrag att bidra till en 
vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs-i enlighet 
med lagar och andra bestämmelser. IVO avgör självständigt om tillsyn 
ska genomföras. I IVO:s uppdrag ingår att genomföra tillsyn där risker 
för missförhållanden bedöms vara stora. IVO gör sin bedömning bland 
annat utifrån uppgifter som kommer in till IVO, t.ex. genom 
inf01mation från enskilda. 

Du har lämnat info1mation om individ- och familjeomsorgen i 
Ljusnarsbergs kommun till IVO. 

Informationen som du har lämnat medför att IVO kommer att inleda 
tillsyn gällande individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun. 
Uppgiftema·som du har lämnat kommer att användas som underlag i 
IVO:s tillsynsärende. 

Årendet som inletts med anledning av: den information som du lämnat 
avslutas. · 

För inspektionen för vård och omsorg 

:o@ID(MJA 
Eva Lindvall 
l11spektör 
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~KOMMUN 

Utredning jml Lex Sarah 

Bakgrund: 
Den 4 januari 2016 informerade enhetschefen vid IFO att en av handläggarna inom enheten 
sagt upp sig. Enhetschefen hade den 22 december 2015 själv sagt upp sig. Den inledande 
planeringen var att personalen skulle meddelas detta den 7 januari 2016, men beskedet 
lämnades tidigare. Redan den 29 december 2015 påböijades utarbetande av annons för 
tjänsten som enhetschef. 
Den 4 januari 2016 påbö1jades ytterligare annons för den handläggare som då begärt 
entledigande. 
Flera handläggare inom enheten meddelade i snabb följd att de sade upp sig från sina 
respektive tjänster och den 13 januari 2016 fanns på plats banken fyra lediga tjänster utlagda. 
Samma dag, den 13 januari 2016, träffade kommunalråd, ordförande i Bildnings - och sociala 
utskottet, personalchef och undertecknad hela personalgruppen vid enheten. 
Av mötet framkom dels den stora arbetsmängden under hösten 2015 samt synpunkter som 
härrör sedan år tillbaka funnits med i ställningstagandena. 
Av enhetens totalt 10 tillsvidare anställda hade 5 sagt upp sig, därtill två visstidsanställda 
vikarier. Ytterligare personalavgångar på grund av pension samt att två andra visstidsanställda 
avböjde förlängning innebär att totalt 11 personer avslutar sina anställningar mellan den 26 
februari - 13 april 2016. 

Bedömning gällande respektive grupp: 
Försörj ningsstöd: 
Läget bedöms i slutet av februari 2016 bli allvarligt inom försföjningsstöd då gruppen efter 
den 26 februari 2016 endast har 0.5 handläggare (full bemanning 2.0 handläggare) fram till 15 
april 2016 då även den befattningshavaren slutar. Partiell arbetsträning kommer troligen 
inledas i mitten av februari med 25 %, kontinuerlig utvärdering. 
Enligt enhetschefens bedömning kommer gruppen dels hinna avsluta ärenden, f.n. a 130, som 
tidigare skulle varit avslutade samt skriva sammanfattande anteckningar för att minimera 
risker för klienterna. 
Det finns inte någon systemansvarig i tjänst, vilket särskilt måste beaktas. Införande av 
beslutade SSBETK torde kunna underlätta något. 

I nuläget kan inte bemanning vare sig genom bemanningsföretag eller på annat sätt 
säkerställas. 
Unde1tecknad bedömer därför att ledamöter från kommunstyrelsen eller bildnings - och 
sociala utskottet omgående måste ges introduktion/utbildning för att efter den 26 februari 
2016 kunna upprätthålla akuta delar av verksamheten. Introduktion/utbildning måste ske 
under inledande delen av febrnari 2016. Parallellet med detta f01tsatta arbete för 
interimslösning genom bemanningsföretag samt tillsvidare rekrytering. 



Barn - och familjegrupp: 
Barn och familjegruppen består av 3.0 tjänst. Två av handläggarna har sagt upp sig från och 
med 26 februari 2016 respektive 13 april 2016. Den handläggare som konuner sluta I 3 april 
har en längre tid varit sjukskriven och återkommer den 25 januari 2016 på 0.25 tjänst, vilket 
således medför att barn och familjegruppen efter den 26 febrnari 2016 består av 1.25 
handläggare. 
Enheten har ca 40 aktuella ärenden inklusive såväl pågående utredningar som uppföljningar 
av insatser (kontaktpersoner/familjehem, institutionell vård mm.). Förhandbedömningar i 
ytterligare 3-5 ärenden där bedömningen är att utredningar kommer inledas. Den handläggare 
som återkommer på 25 % kommer i huvudsak att ta över ett placeringsärende samt ansvara 
för faderskap samt i någon möjligen delar av familjerätt. 
Vad gäller familjerättsärenden i övrigt har från tingsrätten inkommit beslut om att 
Ljusnarsbergs socialtjänst tillsammans med en kommun i södra Sverige genomföra utredning 
rörande vårdnad. Kommunen har skylighet tillhandahålla samarbetssamtal vilket i nuläget inte 
kan fullgöras. 
Förfrågan har gjorts till gra1mkommunerna om möjlighet till avlastning/hjälp men dessa har 
svarat att de inte kan vara kommunen behjälplig. Undertecknad kommer undersöka 
möjligheten köpa tjänst av annan utförande. 

Läget bedöms snabbt bli ytterst allvarligt. Möjlig tillfällig bemanning genom bemaimings
företag eventuellt den I april 2016. 

Missbruks gruppen: 
Inom missbruksgruppen arbetar 2.0 handläggare. Bägge handläggarna slutar månadsskiftet 
mars/april 2016. Den tidigare rekrytering som gjort för att täcka pensionsavgång kommer inte 
att fullföljas då handläggare avslutar sin tjänst den 13 april 2016. 
Det föms ca 50 ärenden i vuxen grnppen, inkl. LSS och dödsbo ärenden. 

Bema1ming genom bemanningsföretag planeras till 1 mars 2016. Det uppfattas för närvarande 
vara ett allvarligt läge men under mars månad dock något lättare mindre akut än de två 
tidigare nämnda grupperna. Möjligen skulle personal från missbruksgruppen ktuma stötta upp 
i försöijningsstödsgruppen, men inte i barn och familjegruppen då särskild kompetens krävs. 

Handläggning ensamkommande barn: 
Inom EKB finns f.n. 3.0 tjänst. Två av handläggarna har varit sjukskrivna, nu viss återgång, 
vilket i1mebär att det från och med 25 januari 2016 är 1.75% var ordinarie personal i tjänst. 
Fram till I 5 februari 2016 finns visstidsanställd, därefter slutar den handläggaren. 
Nyligen har beslut fattats om utökning med 1.0 tjänst varav 0.5 tjänst utgör arbetsledning, 
således skulle arbetsgruppen omfatta 4.0 tjänst (varav 0.5 arbetsledning), rekrytering kommer 
sker via externs rekryteringsföretag, beräknad rekryterings tid 3-6 månader. Grnppen har ca 
110 aktuella ärenden, antalet ärenden ökar kontinuerligt. 
Beslut har tagits att tillfälligt (6 månader) tillföra kvalificerade administrativa resurser för att 
avlasta handläggarna. 
Under hösten 2015 inkom mer än 70 anmälningar rörande barn som visades i ankomstboende 
i Ställdalen. Timanställd socionom arbetar riktat mot detta och fo1ifarande finns barn/unga 
som inte anvisats till någon kommun av Migrationsverket. 

Administration: 
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Finns inom enheten 1.0 administratör som bland annat ansvarar för debitering och 
avgiftshantering inom äldreomsorgen. För dagen oklmi med om någon form av back-up finns 
att tillgå vid eventuell frånvaro. Behöver utredas vidare. 

Ledning/enhetschef: 
Enhetschefen kommer sluta sitt uppdrag den 18 mars 2016. Bema1rningsföretag kan eventuellt 
ha tillfällig enhetschef 1 april 2016. 

För att så långt möjligt säkerställa arbetet vid enheten både på kort och på lång sikt har 
följande gjo1is alternativt planeras för. 

Vidtagna åtgärder: 
*Kommunen har avropat avtal med Proffice för rekryteringsarbete av enhetschef samt 6 
handläggare 

*Proffice ska undersöka möjligheten att erbjuda interimslösning med 1.0 enhetschef samt 
handläggare företrädesvis till försö1jningsstöcl, barn och ungdom samt missbruksgrupperna 

* Kontakt har tagits med S.0.0. L för en interims lösning med 1.0 enhetschef samt 
handläggare till försö1jningsstöcl, barn och ungdom samt missbruksgrupperna. 

*Genomgång av tidigare ansökningshandlingar 
Personalchef och undertecknad har gått genom tidigare ansökningshandlingar för flera olika 
tjänster, rekryteringsföretaget fatt del av de som kan bedömas som relevanta för de nu 
utannonserade tjänsterna. 

*Personalchef kontaktar arbetsförmedlingen/rekryteringsföretag för tillfälligt administrativt (6 
månader) till EKB-gruppen 

Planerade åtgärder: 
*Upprätta plan för att ta in ta in politiker 

*Kontakta leverantör av datasystem för utbildning till såväl befintlig som ny personal 

*Undersöka möjligheten köpa in tjänster från närliggande kommuner. 

*Genomlysning av hela IFO:s verksamhet 

Bedömning: 
Den sammanfattande bedömningen för dagen är att läget blir alltmer allvarligt. Förlust av 
personal pga. av ny sjukskrivning gör att ut bedömer läge som än mer akut. Närmast i tid 
ligger att handläggare inom EKB slutar den 15 februari 2016. Akut behov av att snabbt få in 
administrativt stöd som avlastning föreligger. 
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Inom försö1jningsstöd blir läge riktigt akut den 20 februari 2016. Utöver insats i form av att 
politiker går in i verksamheten kan möjligen en handläggare från missbruksgruppen stötta upp 
mellan 1-31 mars 2016. 

Läget inom barn-och familjegruppen bedöms redan vara ansträngt och blir omkring den 20 
februari 2016 akut. Det är f.n. oklart hur eller om verksamheten i gmppen kan säkerställas. 
Sammantaget bedöms genomförda och i övrigt planerade åtgärder inte vara tillräckliga för att 
undairröja påtaglig risk för missförhållanden och undertecknads bedömning är därför att s.k. 
Lex Sarah aiunälan ska göras. 

K~ppar~~ januari 2016 

~/~Wv,V 
{LEda~J/~lund Svensk 

Socialchef 
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~ LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 
KOMM UNSTYRELSEN 

Ks § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (56) 
Sammanträdesdatum 

2016-01-27 

Utredning jämlikt lex Sarah av den aktuella situationen inom 
individ- och familjeomsorgen 

Ärendebeskrivning 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med utredning jämlikt lex 
Sarah daterad den 26 januari 2016 gällande individ- och familjeomsorgen. Av 
utredningen framgår att det bland personalen inom individ- och familjeomsorgen 
finns ett antal sjukskrivningar, enhetschefen för individ- och familjeomsorgen samt 
ett antal socialsekreterare har sagt upp sig från sina tjänster. Vidare framgår vilka 
åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas med anledning av den 
uppkomna situationen. 

Förslag 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk föreslår, utifrån en sammantagen bedömning, 
kommunstyrelsen besluta att anmälan skall göras enligt den så kallade lex Sarah. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning mitt 
Anna Hugelius 
anna.hugelius@ivo.se 

Ärendet 

BESLUT 

2016-02-29 Dm 8.1.2-5794/2016 

Ljusnarsbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
714 80 Kopparberg 

Arunälan enligt lex Sarah avseende en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande.inom individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs 
kommun. Enligt anmälan uppstår en stor personalbrist inom 
verksamheten under vintern/våren 2016. Det är därför oklart om 
verksamheten kommer att kunna upprätthållas. Sammantaget bedöms 
genomförda och planerade åtgärder inte vara tillräckliga för att 
undanröja en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar detta ärende med 
hänvisning till vidare tillsyn i egeninitierat ärende. 

Skälen för beslutet 
IVO konstaterar att huvudmannen redogjort för att det vid tillfället för 
lex Sarah-anmälan är oldart om verksamheten vid individ- och 
familjeomsorgen kan säkerställas. Sammantaget bedömer nämnden att 
genomförda och planerade åtgärder inte är tillräckliga för att undanröja 
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Mot bakgrund av 
detta bedömer IVO att det finns skäl för att öppna ett nytt ärende för 
fortsatt granskning av verksamheten. Detta ärende har diarienummer 
8.5-4061/2016. 

Av nämndens anmälan och utredning framgår att enhetschefen och ett 
stort antal socialsekreterare har sagt upp sig från sina tjänster inom 
individ- och familjeomsorgen. Dä1iill finns ett antal sjukskrivningar 
bland personalen samt personalavgångar till följd av pension. Totalt 
avslutar elva personer sina anställningar under perioden februari till 
april 2016. Nämnden har identifierat att en hög arbetsbelastning samt 
synpunkter från de anställda som hänör sedan flera år tillbaka i tiden 
funnits med som orsaker till att flera i personalgruppen valt att säga upp 
sig. 

Nämnden redogör vidare i sin utredning för hur situationen inom 
respektive arbetsgrupp kommer att se ut under våren 2016. 
Sammantaget bedömer nämnden att det föreligger en allvarlig 
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Inspektionen för vård och omsorg 2016-02-29 Dnr 8.1.2-5794/2016 

personalbrist, och i vissa arbetsgrupper bedöms den redan under 
febrnari 2016 vara av akut karaktär. 

Av anmälan och utredning framgår vidare att de åtgärder som nämnden 
vidtagit alternativt planerar att vidta bl.a. handlar om att anlita 
Arbetsförmedlingen samt olika bemanningsföretag för att hitta ny 
personal. Man kommer även att undersöka möjligheten att köpa in 
tjänster från närliggande kommuner, kontakta leverantör av datasystem 
för utbildning av såväl befintlig som ny personal samt genomlysa hela 
individ- och familjeomsorgens verksamhet. Därtill har 
kommunstyrelsens och nämndens ledamöter fått genomgå en 
grund utbildning i socialrätt under febrnari 2016, i syfte att kunna 
upprätthålla akuta delar av verksamheten. Kontakt kommer att tas med 
pensionerade socionomer samt socionomer som arbetar inom andra 
områden. A vgångssamtal med berörd personal kommer att ske för att 
fånga upp synpunkter från anställningstiden. Detta för att på ett 
systematiskt sätt kunna arbeta med kvalitetsarbetet inom verksamheten. 

Ytterligare information 
En anmälan enligt lex Sarah inkom till IVO den 9 febmari 2016 från 
kommunstyrelsen i Ljusnarsberg. 

Underlag 

o Anmälan till IVO enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen 
(2001 :453), SoL. 

o Nämndens utredning enligt 14 kap. 6 § SoL. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Annika Algeblad. 
Inspektören Anna Hugelius har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

J-,--LJ((f~ 
Annika Algeblad 

iaHugeliu 
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Inspektionen för vård och omsorg 
Box 423 
701 48 Örebro 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 8.5-4061/2016 

Ärendet 
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 27 januari 2016 att göra anmälan enligt Lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då det var oklart om verksamheten vid individ - och 
familjeomsorgen kunde säkerställas. Inspektionen avslutade det ärendet med hänvisning till 
att inspektionen initierat eget ärende. Med anledning av inspektionens eget ärende (dnr 8.5-
4061/2016) begär IVO yttrande över uppgifterna om personalsituationen samt redovisning av 
eventuella åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas med anledning av den situation som 
beskrivits. 

Redogörelse: 
Arbetet vid individ - och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun är organiserat i fyra olika 
grupper: försörjningsstöd, vuxen/missbruk, barn och familj samt handläggning av 
ensamkommande barn (EKB). Arbetet leds av en enhetschef. . 
Enhetschef, som skulle slutat sin anställning den 20 mars 2016, är sedan den 24 februari 2016 
heltids sjukskriven. I avvaktan på att tjänsten, genom bemanningsföretag, tillträds den 1 april 
2016 av enhetschef deltar undertecknad mer i det dagliga arbetet inom enheten. Samtliga avtal 
med bemanningsföretag löper på fyra månader med möjlighet till förlängning, undantaget 
avtal för försörjningsstödshandläggare som löper på 6 månader. · 
Tillträdande enhetschef, som således ställs till förfogande av bemanningsföretag, har 
socionomexamen sedan 1984. Hon har arbetat inom individ- och familjeomsorg som 
handläggande socialsekreterare med utredningar inom barn- och familj, missbruksvård samt 
försörjningsstöd. Har varit chef inom IFO: s verksamheter med verksamhets-, budget och 
personalansvar. Tillträdande enhetschef har utbildning inom BBiC samt behörighet att utbilda 
i BBiC. 
Beträffande tillsvidare anställning av enhetschef genomfördes under vecka 11 förhandlingar 
med berörda fack och anställningsavtal tecknas under vecka 12. Planeringen är att 
tillsvidareanställd enhetscheft1llträder 4 juli 2016. 



Försöijnirigsstödsgrnpp 2.0 tjänst: 
Bemanningsgraden i gruppen kommer från den 18 april 2016 förstärkas då handläggare (1.0) 
ställs till förfogande av bemanningsföretag. Den handläggare som då tillträder har sedan 
socionomexamen 2005 arbetat med försöijningsstöd under ca 7 års tid. Utöver detta har 
handläggaren vidareutbildning inom Ml, BBiC samt handledarutbildning. 
Personalförsörjningen i grnppen har från 26 februari 2016 fram till nämnda datum varit och är 
bekymmersam då det finns 1.15 handläggare i tjänst efter att undertecknad tillfälligt anställt 
handläggare med mångårig erfarenhet inom området. Trots erbjudande och önskemål har 
berörd personal, som således uppnått pensionsålder, inte möjlighet öka sysselsättningsgraden. 
Undertecknad har, utan positivt resultat, kontaktat fler pensionerade socionomer som tidigare 
varit yrkesverksamma med förfrågan/erbjudande om de har möjlighet/intresse av att tillfälligt 
återgå i tjänst. 

Barn och familjegrupp 3.0 tjänst: 
Enligt tidigare kända fakta skulle grnppen mellan 29 februari - 31 mars _2016 ha haft 1.5 
handläggare i tjänst med ev. möjlighet till utökning genom minskad sjukskrivningsgrad. 
Dessvärre har utvecklingen blivit den motsatta, vilket innebär att enheten mellan 11 mars - 31 
mars 2016 endast har 1.0 handläggare i tjänst. 
Den 1 april 2016 kommer via bemanningsföretag 2.0 handläggare samt i mitten av maj 
ytterligare 1.0 handläggare med kompetens för handläggning inom barnvården samt 
familjerätt. 
Beträffande de handläggare soni tillträder den 1 april 2016 har en, sedan socionomexamen 
1987, arbetat inom socialt arbete med barn - och ungdomsfrågor, missbruk samt 
försörjningsstöd inom individ och familjeomsorg. Handläggaren har ca 10-årig erfarenhet som 
arbetsledare/sektionschef inom nämnda verksamheter. Har vidareutbildningar inom ASI, 
BBiC och ledarutvecklingsprogram via en kommun. 
Den andra handläggaren har sedan socionomexamen 1996 arbetat med rehabiliteringsfrågor 
fram till 2000 och därefter inom barn- och familj samt försörjningsstöd. Är utbildad i BBiC 
och van att använda detta som utredningsdokument/metod. 
Den handläggare som tillträder 12 maj 2016 har sedan socionomexamen 1990 arbetat som 
socialsekreterare med utredningar/myndighetsutövning inom barn och familj samt familjerätt 

-inklusive s.k. familjehemsutredningar. Handläggaren har flera vidareutbildningar bl.a. 1 Op i 
socialt arbete med barn samt BBiC samt behörighet som utbildare inom BBiC. 
För specifikt ärende inom familjerätt (samarbetssamtal) där ordinarie handläggare bedöms 
som jävig har särskilt tjänsteköpsavtal upprättats och personal ställts till nämndens förfogande 
utöver det nämnda bemanningsföretaget 

Handläggning av ensamkommande barn 3.0 tjänst: 
Det finns f.n. 3 .0 handläggare i tjänst varav 1.0 handläggare (som täcker upp för sjukfrånvaro) 
kommer avsluta sin tjänstgöring den 6 april 2016. Förhoppningsvis kommer arbetsgruppens 
medlemmar på sikt arbeta full tid vilket motsvarar 3.0 tjänst. Gruppen har tillförts 
administrativt stöd (1.0 tjänst) sedan den 29 februari 2016, initialt har detta stöd även stöttat 
upp i receptionen vid individ- och familjeomsorgen vid ordinarie handläggares sjukdom. En 
av de handläggare som tillträder den 1 april 2016 (se ovan) är tänkt förstärka handläggning för 
ensamkommande. 

Missbruksgrupp 2.0 tjänst: 
Den 7 mars 2016 utökades gruppen med 1.0 handläggare genom bemanningsföretag. 
Ordinarie handläggare kommer avsluta sina anställningar den 30 mars 2016 vilket innebär att 

2 (4) 



det därefter finns 1.0 handläggare som således ställts till förfogande av bemanningsföretag. 
Handläggaren, som sedan socialpedagogexamen 1988 inklusive socialt behandlingsarbete lOp 
samt påbyggnadskurs arbete med barn och ungdomar med särskilda behov, har drygt 13 års 
erfarenhet av handläggning/utredning inom området missbruk samt erfarenhet från 
institutionell vård och behandling. 
Till en av de vakanta tillsvidaretjänsterna inom gruppen finns sökanden med såväl behörighet 
som erfarenhet av handläggning/behandling inom missbruk, sökanden är erbjuden 
tillsvidareanställning. Något avslut är f.n. inte klart. 
Handläggning av ansökningar LSS barn har hittills tillgodosetts genom tjänsteköp från annan 
kommun. Undertecknad har därutöver vaiit i kontakt med närliggande kommuner och fö1t 
diskussioner om tjänsteköp något närliggande kommuner inte ansett sig ha möjlighet till. 

Reception/ assistent 1.0 tjänst: 
Ordinarie handläggare, vars tjänst är riktad både mot äldreomsorg samt receptionsarbete mm 
riktat till individ- och familjeomsorgen, är sedan den 8 februari 2016 inte i tjänst. Ev. 
kommer handläggaren åter på viss tjänstgöringsgrad (25-50%). Handläggaren kommer övergå 
till annan arbetsgivare under senare delen av maj 2016. Delar av de arbetsuppgifter som är 
riktade mot äldreomsorgen har tillfälligt öve1tagits av handläggare inom äldreomsorgen. 
Tjänsten är utannonserad med god förhoppning om att den snabbt ska kunna besättas. 

I tidigare utredning daterad 26 j anua1i 2016 redogjordes för planerade åtgärder, nedan följ er 
redovisning av dessa: 
*Undersöka möjligheten köpa tjänster av närliggande kommuner: 

Undertecknad har haft kontakter med socialcheferna i de s.k. KNÖL-kommunerna för att 
undersöka möjligheter till köp av tjänster inom olika områden utan positivt resultat. 

*Upprätta plan för att ta in politiker: 
Den 22 februari 2016 genomfördes, av jurist från SKL, en grnndutbildning inom socialrätt för 
kommunstyrelsens ledamöter. Tre ledamöter har uppgivit att de kan vara behjälpliga i det 
dagliga arbetet inoni IFO. Vid några tillfällen har två politiker varit på besök vid främst 
enheten för försörjningsstöd i syfte att lära sig administrativa sysslor som skulle kunna övertas 
av andra än handläggare. Vid ett tillfälle har en politiker varit behjälplig med mottagande av 
kunder i receptionen och utförande av administrativa sysslor. En ledamot har, vid ett tillfälle, 
avlastat genom att bistå som transpo1tör och deltagare vid umgängestillfälle. 

*Kontakta leverantör av datasystem för utbildning av såväl ny som befintlig personal: Ej 
påbörjat. Hittills nytillträdd personal har introducerats av kollegor. 

*Genomlysning av IFO:s verksalnhet: Ej påbö1jat, bedöms att det bör finnas personal i högre 
utsträckning än vad som hittills varit fallet innan denna påbörjas. 

Fortsatt planerade åtgärder: 
*Ansökningstiden för handläggartjänsterna inom individ - och familjeomsorgen har förlängts · 
till mars månads utgång och samarbetet med rekryteringskonsult fortsätter. Under den 
förlängda ansökningstiden har inkommit ytterligare en ansökan som av rekryteringskonsult 
bedömts som intressant. Kontakt med sökande under vecka 12. 
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Bedömning: 
Av ovan redogjorda framkommer att situationen inom individ och familjeomsorgen genom 
ordinarie tillsvidareanställd personal, visstidsanställd personal, tjänsteköp från annan 
kommun, nyrekrytering samt bemanning via bemanningsföretag från 1 april 2016 kommer att 
förbättras. Dock måste arbetet för att rekrytera tillsvidareanställd personal fortgå, enligt · 
undertecknads uppfattning både via rekryteringsföretag och på annat sätt. 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att Som egen redogörelse översända ovanstående tjänsteutlåtande till Inspektionen för vård 
och omsorg (IV O) samt 

att omedelbart justera beslutet. 

Kopparberg den 22 mars 2016 
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[919] LJUSNARSBERGS 
WI KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ks § 57 
Au§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-23 

Dnr KS 0043/2016 

Yttrande med anledning lex Sarah-anmälan, Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

Ärendebeskrivning 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 januari 2016 § 25 att anmälan 
skulle göras enligt den så kallade lex Sarah med anledning av personalsituationen på 
individ- och familjeomsorgen. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkom med meddelande daterat den 
4 februari 2016 om att inspektion enligt Socialtjänstlagen (SoL) kap 13 § 1 inleder 
en tillsyn. I samband med detta begärde IVO att huvudmannen skulle yttra sig över 
personalsituationen på individ- och familjeomsorgen samt redovisa eventuella 
åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas med aneldning av den uppkomna 
situationen. 

Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk har inkommit med förslag till yttrande daterat 
den 22 mars 2016. I förslaget redogörs bland annat för vilka åtgärder som vidtagits 
och vilka åtgärder som planeras vidtas. 

Förslag 
Socialchef Ewa-Marie Ernlund Svensk föreslår kommunstyrelsen besluta att som 
sin egen redogörelse översända föreliggande tjänsteutlåtande till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) samt att ärendet omedelbart justeras. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Inspektionen för vård och omsorg 
SocialchefEwa-Marie Ernlund Svensk 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Inspektionen för vård och omsorg 

Avdelning mitt 
Carolin Persson 
carolin.persson@ivo.se \Ljusnarsbergs Kommun 

r~\~;-201s -06- 1 7 
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BEGÄRAN 

2016-06-16 Dnr 8.5-4061/2016 

Ljusnarsbergs kommun 
Kommunstyrelsen 
714 80 Kopparberg 

Begäran om uppföljande yttrande 
Med anledning av den pågående tillsynen angående personalsituationen inom 
individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun begär Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) att huvudmannen enligt 13 kap. 5 § SoL kommer in med 
ett uppföljande yttrande. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare redovisat när personal kommer vara på plats 
och vilken kompetens konsultföre get redovisat att de personerna har. 
Kommunstyrelsen har även redovisat en akut lösning med bl.a. politiker som utför 
arbete och vissa tankar om åtgärder för att ta reda på orsaker till situationen för att 
kunna undvika en liknande situation i framtiden. 

Nu begär IVO yttrande om: 

• Hur personalsituation ser ut idag. Har IFO personal på plats som planerat? Är alla 
tjänster tillsatta? Är tjänsterna fortsatt tillsatta med hjälp av bemanningsföretag? 
Finns det någon ytterligare planering gällande rekrytering? 

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

• Har en utredning gällande orsaker genomförts? Vad framkom? 

• Har en plan gjorts för hur undvika att sker igen? Åtgärdat och ska åtgärda? 

• I tidigare kommunikation har nämnden framfört 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? 

Ni ska ha kommit in med det som IVO begär senast den 22 augusti 2016. Vid 
kontakt med IVO i detta ärende bör diarienummer 8.5-4061/2016 anges. Beslut 
om att inhämta yttrande och handlingar har fattats av undertecknad. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

GJL_'7~ 
Carolin Persson 
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Inspektionen för vård och omsorg 
Box423 
701 48 Örebro 

Telefon 010-788 50 00 
registrator.orebro@ivo.se 
www.ivo.se 

Fax +46 010-788 56 46 
Org nr 202100-6537 


