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Plats och tid
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Britt Lindmark (FP)
Ina Ununger (C)
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Thorulf Empfevik (SD)

Mica Nordström (C)
Mats Skoglund (V)

Annica Lempke
Birgitta Zaar
Emil Steen

Protokollet innehåller § 138
Underskrifter

Sekreterare .........................................................................
Marie Näslund

Ordförande .........................................................................
Monica Pettersson

Justerande

.........................................................................
Annika Andersson Ribbing

Anslag om justering uppsatt 2015-08-26
Anslaget skall nedtas 2015-09-18
Underskrift .........................................................................

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Sid 1 av 6

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-13

Sid 2 av 6

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning .......................................................................................2
Situationen inom individ- och familjeomsorgen ............................................3

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-13

Sid 3 av 6

Kommunstyrelsen 2015-08-13 § 138

Situationen inom individ- och familjeomsorgen
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma vid nästa ordinarie
kommunstyrelse den 16/9 med en skriftlig redovisning av
personalsituationen samt hur rekryteringsprocessen fortgår på
socialkontoret.
2. Kommundirektören får i uppdrag att skriftligt redovisa arbetet med
åtgärdsplanen och ärendesituationen vid kommunstyrelsen den 16/9.
3. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen senast i
november redovisa den psykosociala arbetsmiljön inom
socialförvaltningen enligt arbetsmiljölagen.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna och miljöpartiet har med anledning av den oro som
personalen från kommunens socialförvaltning uttryckt lämnat in en skrivelse
med begäran om ett extra sammanträde med kommunstyrelsen med stöd av
kommunallagens 6 kap. § 18.
Handlingar i ärendet

Begäran om extra sammanträde från socialdemokraterna och miljöpartiet.
Yrkanden

Alliansen yrkar på att uppdra till kommundirektören att:
1. återkomma vid nästa ordinarie kommunstyrelse den 16/9 med en
redovisning av personalsituationen samt hur rekryteringsprocessen
fortgår på socialkontoret.
2. redovisa arbetet med åtgärdsplanen och ärendesituationen vid
kommunstyrelsen den 16/9.
S-gruppen och miljöpartiet yrkar på att uppdra till kommundirektören att:
1. återkomma vid nästa ordinarie kommunstyrelse den 16/9 med en
skriftlig redovisning av personalsituationen samt hur
rekryteringsprocessen fortgår på socialkontoret.
2. skriftligt redovisa arbetet med åtgärdsplanen och ärendesituationen vid
kommunstyrelsen den 16/9.
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Alliansen yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att:
3. till kommunstyrelsen senast i november redovisa den psykosociala
arbetsmiljön inom socialförvaltningen enligt arbetsmiljölagen.
Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar bifall till alliansens yrkande punkten
3.
Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar att:
4. kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 7/10
genomföra och redovisa en djuplodande enkät inom
socialförvaltningen. Enkäten ska utarbetas och följas upp tillsammans
med fackliga organisationer och skyddsombud.
Alliansen yrkar avslag på socialdemokraterna och miljöpartiets yrkande
punkten 4.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens
yrkande punkten 1 och 2 eller enligt socialdemokraterna och miljöpartiets
yrkande punkten 1 och 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
socialdemokraterna och miljöpartiets yrkande.
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar att bifalla
alliansens yrkande punkten 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller
bifalla socialdemokraterna och miljöpartiets yrkande punkten 4 och finner att
det avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:
”Situationen inom kommunens socialtjänst är problematisk. Verksamheten har
under flera år haft en pressad situation. De ekonomiska underskotten har varit
återkommande, antalet anmälningar har ökat och personalomsättningen
stundtals stor.
I sommar har problemen eskalerat. Nu har vi en krissituation att hantera.
Personal har försökt få till möten med ansvariga i nämnden, både majoritetsoch oppositionsföreträdare, något som tystats av ledningen så att nämndens
oppositionsföreträdare inte ens fått vetskap om dessa önskemål.
Det senaste året har antalet anmälningar dubblerats och stora personalavhopp
har gjort situationen ohållbar. Personalen har låtit göra en enkätundersökning
som visar alarmerande resultat. Den ansträngda situationen ledde till att
personalen i början av sommaren inte såg någon annan väg att gå än att slå
larm i media.
I kommunstyrelsen har vi personalansvaret för kommunens samtliga anställda.
Kommunallagen anger också att kommunstyrelsen har tillsyns- och
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uppsiktsansvar över nämnderna. Vi har i Värmdö haft svårt att få till en modell
där kommunstyrelsen tar detta ansvar. Kommunstyrelsen har vid upprepade
tillfällen fått kritik av kommunrevisorerna för detta. Revisorerna har
konstaterat att kommunstyrelsen brustit i sitt arbete med tillsyn och ansvar i
olika sammanhang.
S och MP begärde den 26 juli, med anledning av de larmsignaler som nått oss,
att kommunstyrelsen skulle inkallas till ett extra sammanträde. I skrivelsen
begärde vi att få en redovisning kring nuläget i verksamheten, den ekonomiska
situationen och personalförsörjningsläget. Den åtgärdsplan som hänvisats till
men som vi inte kunnat få se ville vi också få redovisad.
Vid dagens sammanträde har vi fått en muntlig information. Ansvarig
sektorschef samt den nytillträdda IFO-chefen har beskrivit att det råder en hög
arbetsbelastning inom socialförvaltningen. Lagstiftningen för verksamheten har
skärpts under de senaste åren och antalet anmälningar har dubblerats. Det, i
kombination med omorganisation, och en skriande brist på socialarbetare har
gjort att vi haft många medarbetare som sagt upp sig, vilket ytterligare ökat
belastningen bland de som jobbar kvar.
Vi saknar alltjämt information på flera viktiga punkter. Det behövs konkreta
siffror, både avseende personalbrist, anmälningar och den ekonomiska
situationen. Det är en stor brist att information som redovisas inte finns
skriftligt. Det gör det omöjligt att spåra bakåt vad som sagts och redovisats.
Det gör ansvarsutkrävande svårare, och framför allt omöjliggör det för oss att
föreslå åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med situationen.
Därför var det ett krav från vår sida, att vi fortsättningsvis ska få skriftliga
underlag när denna fråga på nytt ska diskuteras vid nästa sammanträde. Det
blev vi överens om med majoriteten. Vi anser också att de alarmerande signaler
som framkommit i den personalenkät som gjorts måste följas upp. Därför
föreslog vi att en ny medarbetarundersökning ska göras skyndsamt, i
samverkan med fackliga företrädare och skyddsombud. Tyvärr fick vi inte
gehör för detta.
Under mötet har vi också aktualiserat en diskussion om det ekonomiska läget.
Majoritetens beslut att byta princip för hur budgetuppföljningsprognoserna
(BUP) redovisas riskerar att försvåra en redan besvärlig situation ytterligare.
Vid BUP 1 hade socialnämnden gjort ett underskott med 8 miljoner kronor.
Majoriteten valde att trots detta redovisa en prognos på plus/minus noll för
helåret, utan att någon klar strategi eller åtgärdsplan presenterats för att
åstadkomma detta utan att målen för verksamheten påverkas.
Vid dagens möte frågade vi om det ekonomiska nuläget. Muntligen fick vi
svaret att BUP 2 visar att underskottet ökat till -12 miljoner kronor.
Kombinationen av stort ekonomiskt underskott och personalflykt är djupt
oroande.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-13

Sid 6 av 6

Vi ser fram emot att kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde ges en
fördjupad analys och redovisning skriftligt så att nödvändiga beslut kan fattas
för att ta kommunens socialtjänst ur den krissituation som varit.”
Miljöpartiet reserverar sig och till förmån för socialdemokraternas yrkanden.
Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han
skulle biträtt Annika Andersson Ribbing (S) yrkande om han varit beslutande
vid dagens sammanträde.
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