LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2007-01-19

Allmänna utskottet

2007-01-24

9

19

Socialnämnden

2007-02-16

28

22

Ekonomienheten, barn- och ungdomssektionen

Dnr 2007/38-02

Utökning av socialsekreterare på barn- och ungdomssektionen
Lagstiftningen anger att en utredning till skydd eller stöd för barn ska
bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom 4 månader. Finns det
särskilda skäl får nämnden besluta om att förlänga utredningen för viss tid.
Det är endast sådana förhållanden som nämnden inte själv råder över som
kan vara skäl för förlängning. Hög arbetsbelastning, semester, byte av
handläggare mm är inte skäl för förlängning.
Antalet anmälningar som kommit in till socialförvaltningens som rör barn och
unga har ökat från 665, 2004 till 880, 2006. Detta har inneburit att antalet
utredningar ökat och som en följd av detta har antalet utredningar som
färdigställts inom av lagen angiven tid minskat. Det har även inneburit att fler
barn och unga fått insatser dels i form av placeringar men även
öppenvårdsinsatser vilket fått till följd att trycket på de socialsekreterare som
arbetar med att följa upp insatserna ökat och de har haft svårt att ta över
ärenden.
För att komma till rätta med den obalans som uppstått har sektionen haft
förstärkningar det gångna året och utöver det har resurser köpts in för vissa
specifika utredningar. Ett behov finns att permanenta den förstärkning som
varit under 2006 och verksamhetsområdet har idag inga resurser som kan
överföras från andra sektioner till barn och ungdomssektionen.
Förslag till beslut
-

barn- och ungdomssektionen tillförs resurser med 830 tkr motsvarande
2,0 socialsekreterare

medel tas ur omstruktureringsanslaget.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

barn- och ungdomssektionen tillförs resurser med 830 tkr motsvarande
2,0 socialsekreterare

medel tas ur omstruktureringsanslaget.
_____
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