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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunkontoret, kl. 15.00-15.30 
 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Per-Olof Lidestav, 1: e vice ordförande (C) 
 Linda Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 18 
  Staffan Berggren, socialchef § 18 
 
 
 
 

Utses att justera Linda Berglund (S) 
 
 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret 2022-10-18, kl. 16.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 18 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2022-10-18 
  Anslaget upphör 2022-11-09 

  

http://www.bjurholm.se/


BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18  2 

 

Justerare  Beslutsexpediering  

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning .................................................................................................... 2 

Utökning av verksamheten Individ- och familjeomsorg (IFO) med en 1:e 

socialsekreterare tillsvidare på heltid .......................................................................... 3 
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 § 18 Dnr KS22-1019 022 
 

Utökning av verksamheten Individ- och familjeomsorg 
(IFO) med en 1:e socialsekreterare tillsvidare på heltid 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med 
delegationsordningen, att utöka verksamheten Individ- och 
familjeomsorg (IFO) med en 1:e socialsekreterare tillsvidare på 
heltid. Därmed utökas verksamheten med en årsarbetare från och 
med 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har under senare år setts sig nödgade till tämligen 
omfattande besparingar, vilket drabbat Individ- och familjeomsorgen 
genom att antalet socialsekreterare och handläggare har minskat. 
Arbetsbördan har således fördelats mellan färre personal, och när 
antalet ärenden dessutom ökat har situationen förvärrats. Det har 
framkommit att den omsättning i personalgruppen som varit inom 
IFO senaste dryga året till stor del beror på att arbetssituation varit, 
och är, synnerligen tuff. Det har under året inkommit anmälningar 
från personalen där det framgår att de upplever kraftig stress och 
otillfredsställelse, eftersom de inte hinner med jobbet och rädsla för 
att de gör felbedömningar och tar fel beslut eftersom arbetstempot är 
så uppskruvat. 
 
Senaste veckorna har läget blivit akut med sjukskrivningar på grund 
av hög arbetsbelastning. Från Vision har det 2022-10-12 också 
inkommit en ”Begäran om åtgärder enligt 6 kap 6§ arbetsmiljölagen 
(AML)”, vilket ytterligare bekräftar allvaret i den uppkomna 
situationen. Socialnämnden har i dagsläget ytterst svårt att klara sitt 
lagreglerade myndighetsuppdrag med nuvarande bemanning inom 
IFO. 
 
Från förvaltningsledningen inom kommunstyrelsen och 
socialnämnden, som samrått kring läget, anses det nu angeläget att 
IFO förstärks med en socialsekreterare med en ledningsfunktion i 
form av att en tjänst som 1:e socialsekreterare inrättas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022-10-18 
Begäran om åtgärder enligt 6 kap 6§ arbetsmiljölagen (AML) daterad 
2022-10-12 
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 § 18 (forts) Dnr KS22-1019 022 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Socialchef 
Kommunchef 
Diariet 
 


