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Projektbenämning

1.

Sammanfathting

Revisorerna i Alvesta kommun har gett PwC i uppdrag att granska personal- och kompe
tensförsörjning inom nämnden för individ- och familjeomsorg.
Revisionsfrågan för denna granskning är: Har nämnden för individ- och familjeomsorg
säkerställt att personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenlig?
Vi bedömer att nämnden för individ- och familjeomsorg i allt väsentligt säkerställt att
personal- och kornpetensförsörjningen är ändamålsenlig. Detta grundar vi på:
• att kommunens policy inte uttryckligen tar upp frågan om personalförsörjning
• att nämnden bedriver ett aktivt och strukturerat arbete med personalförsörjning
• att handlingsplaner är relevanta och även om alla åtgärder inte är vidtagna, samt
• att nämnden erhåller information i frågan som gör det möjligt för nämnden att
vidta ytterligare åtgärder
Vår bedömning av revisionsfrågan har skett utifrån iakttagelserna inom granskningens
kontrollmål. Dessa sammanfattas nedan samt presenteras mer utförligt i avsnittet revis
ionell bedömning.
Finns en tydlig styrning och organisation för personal- och kompetensför
sörjningen
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Kommunens personalpolicy tar inte ut
tryckligen upp frågan om personalförsörjning och inte andra medel att påverka personal
försörjningen är lönen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsentar initiativ till att ut
veckla personalpolicyn så att den fler medel som berör frågan om personalförsörjning
ingår.
Det pågår ett organiserat arbete med att rekrytera fler personer till förvaltningen. Vi ser
positivt på att förvaltningen samarbetar med personalavdelningen i arbetet med att rekry
tera personal samt på nämndens engagemang.
Bedrivs ett aktivt personal- och kompetensförsörjningsarbete
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Alvesta kommun har en hög andel personer som
är beroende av försörjningsstöd. Under de senaste åren har antalet anmälningar, ansök
ningar och placeringar i familjehem ökat.
Bemanningssituationen inom avdelningen Barn och familj är besvärlig. De är främst yttre
omständigheter, ökat inflöde av ärenden och en generell brist på personal i landet, som
anger villkoren för förvaltningens möjligheter att rekrytera personal.
Inom förvaltningen har ett flertal åtgärder genomförts för att rekrytera fler personer och
för att se över arbetsfördelningen. Det är inte självklart att de åtgärder som vidtas och som
planeras räcker för att samtliga tjänster ska kunna bemannas på kort sikt. Troligen kom
mer bristsituationen bestå en tid framåt varför det finns anledning för nämnd att pröva
möjligheten att utveckla fler åtgärder.
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Upprätthålls en god arbetsmiljö för personalen
Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Arbetsmiljöverkets inspektion under vå
ren 2015 gav nämnden ett underlag för att utveckla åtgärder som rör arbetsmiljön och
bemanningen. I avdelningarnas handlingsplaner finns åtgärder som svarar mot de brister
som arbetsmiljöverket påtalade. Samtliga de åtgärder som anges i handlingsplanerna är
dock inte åtgärdade vid granskningstillfallet.
Enligt intervjuerna värnar avdelningschefer och personalen kvaliteten och rättssäkerheten
i arbetet.

Sker en rapportering till nämnden för individ och familjeomsorg
Vi bedömer att kontrolmålet är uppfyllt. Förvaltningens arbetsmiljöarbete rapporteras till
nämnden och nämnden får regelbundet information om ärendebalansen och rekryte
ringsarbetet. De intervjuade uppger att formerna för detta kan utvecklas. Nämnden kom
mer att ta upp frågan om personalförsörjning med kommunstyrelsen.
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2.

Inledning

2.1.
Bakgrund
En bra personal- och kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska
kunna uppfylla sina åtaganden gentemot medborgarna. Strategiska insatser, både för att
behålla den personal man redan har och för att locka ny personal, är av största vikt. Inom
nämnden för individ- och familjeomsorg har personalomsättningen och sjukfrånvaron av
bland annat socialsekreterare varit hög de senaste åren.
Genomförd väsentlighets- och riskanalys visar på behov av granskning av kompetensför
sörjningen inom nämnden för individ- och familjeomsorgs ansvarsområde. Projektet in
går i 2015 års revisionsplan.
2.2.
Revisions.fråga och kontrollmål
Revisionsfrågan för denna granskning är: Har nämnden för individ- och familjeomsorg
säkerställt att personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenlig?
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur kommunens styrdokument
inom personalområdet. Utifrån dessa har följande kontrollmål formulerats:
•
Finns en tydlig styrning och organisation för personal- och kompetensförsörjning
en (policy, riktlinjer, ansvar, arbetsprocess och rutiner)?
•
Bedrivs ett aktivt personal- och kompetensförsörjningsarbete (plan för kompe
tensförsörjning, rekrytering, introduktion, kompetensutveckling, stöd mm)?
•
Upprätthålls en god arbetsmiljö för personalen (systematiskt arbetsmiljöarbete,
handlingsplaner)?
•
Sker en rapportering till nämnden för individ och familjeomsorg (uppföljning,
återkommande rapportering, förbättringsåtgärder)?

Avgränsning

och metod

Granskningen har avgränsats till personal- och kompetensförsörjning inom nämnden för
individ- och familjeomsorgs ansvarsområde.
I granskningen har vi bland annat tagit del av policys avseende personalfrågor, riktlinjer
och anvisningar i arbetsgivarhandbok, dokument från förvaltningens systematiska ar
betsmiljöarbete samt statistik över anmälningar och ansökningar. Intervjuer utifrån upp
rättade intervjuguider har genomförts med nämndens ordförande, biträdande forvalt
ningschef, avdelningschefer för samt socialsekreterare inom Missbruk, Barn och familj
samt Försörjningsstöd.
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3.

Iakttagelser

3 .1. Styrning och organisation
3.1.1.

Styrning

I kommunens personalpolicy- medarbetarskap/ledarskap
- framgår bland annat att ar
betsgivaren ska ta tillvara medarbetarnas kompetens och initiativförmåga samt att med
arbetare ska kunna påverka sin arbetssituation genom medansvar och delaktighet. Perso
nalpolicyn är nu föremål för omarbetning.
I arbetsgivarhandboken finns policyer, riktlinjer och anvisningar inom personalområdet.
Exempel är rökpolicy, lönepolicy, hälsovision, arbetsinriktad rehabilitering, rutin för in
troduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning vid verksamhetsföränd
ringar.
I lönepolicyn är lönepolitikens långsiktiga mål att:
• bidra till att nå målen med verksamheten
• Alvesta kommun på kort och lång sikt kan behålla, utveckla och rekrytera medar
betare med den kompetens som verksamheten kräver
• stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, arbetstillfredsställelse. Utveckling
och förbättring av verksamheten
• lönen upplevs som rättvis, både bad gäller bedömning av arbetsinnehåll och ar
betsprestation
Policyn som avser arbetsmiljön tar upp mål för en god arbetsmiljö, ansvar, kränkande
särbehandling och rehabilitering. I målen för en god arbetsmiljö anges att "arbetsmiljö är
allt som påverkar oss i vårt arbete, såväl fysiskt, psykiskt som socialt". Vidare ska "ar
betsmiljöarbetet vara integrerat med verksamhetsfrågor och beaktas i alla beslut som tas.
Förändringar i verksamheten ska bidra till förbättringar av arbetsmiljön." Under rubriken
ansvar framgår att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs samt att arbetet ska
anpassas på ett sätt som tar tillvara medarbetarnas förutsättningar och ger möjlighet till
utveckling.
3.1.2.

Organisation

Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen finns, under forvaltningschefen, en stab
samt fem avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
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Följande sammanställning visar bemanningen på de tre avdelningar som berörs av
granskningen.

~Avdelning

Antal 1:e
socialsekreterare

Försörjningsstöd

2

Missbruk, vuxen

1

Barn och familj

2
1

enhetschef

Antal socialsekreterare och
Handläggare
17 socialsekreterare
2 handläggare, budgetrådgivning
3 socialsekreterare
2 beroendeterapeuter
1 behandlingsassistent
1 behandlare
24 handläggare
6 behandlare

Enligt intervjuerna är det främst avdelningscheferna som praktiskt arbetar med frågor om
personalförsörjning. Förvaltningschef och kommunens personalavdelning är också enga
gerad i arbetet.
Förvaltningen samarbetar med personalavdelningen som avsatt en person för att stödja
förvaltningen i rekryteringen av personal. Tillsammans har en "krisorganisation" aktive
rats för att kunna ta emot ett ökat antal flyktingar. Ett samarbete har också inletts med
arbetsmarknadsavdelningen där en inventering av möjligheten att ta tillvara kompetens
hos nyanlända.
Enligt intervjun vill nämndens ordförande vara mer involverad i frågan om personalför
sörjning, bland annat genom att medverka i introduktion och i arbetsmiljöarbetet.

3.2. Personal- och kompetens.försörjning
3.2.1.

Förutsättningar

I Alvesta kommun är cirka fyra procent av befolkningen beroende av försörjningsstöd.
Detta är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för Sveriges kommuner. Kommunen
har också en längre tradition av att ta emot personer från andra länder och har idag ett
stor kommunmottagande.
Av diagrammen nedan framgår att antalet anmälningar och ansökningar har ökat under
de senaste åren.
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För år 2015, till och med oktober månad, uppgår antalet anmälningar till 495. Under året
har antalet placeringar i familjehem ökat kraftigt.
Enligt intervjun är det fler faktorer som förklarar att arbetsmängden ökat. Antalet ären
den har ökat på grund av ökad invandring, fler personer är mer utsatta och sårbara i da
gens samhälle och benägenheten att anmäla har ökat.

Rekrytering sar bete
3.2.2.
Personalomsättningen inom Missbruk och Ekonomiskt bistånd är låga och föranleder
enligt de intervjuande inga åtgärder i dagsläget. Behovet att rekrytera handläggare är
störst inom avdelningen Barn och familj. Fem nya tjänster som handläggare och en som
förste socialsekreterare har inrättats inom avdelningen samtidigt som personalomsätt
ningen är hög.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion under våren 2015. Enligt denna och enligt
förvaltningens handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet är det främst inom
avdelningen Barn och familj som arbetsbelastningen är hög.
Samtliga tjänster är inte bemannade vid granskningstillfället. Möjligheten att rekrytera
anges generellt sätt vara svår. Förvaltningen hanterar brist på personal på kort sikt genom
att anställa vikarier och anlita konsulter. Det är svårt att få sökanden som är behöriga och
som har erfarenheten, enligt de intervjuade är det uteslutet att kunna rekrytera personer
som har erfarenhet. Annonseringar för att rekrytera handläggare till Barn och familj har
gjorts i två omgångar och inga behöriga har sökt vid dessa tillfällen.
Rörligheten är större idag då handläggare ser möjligheten att höja sin lön genom att byta
arbetsgivare. Det har medfört att nyanställda idag har högre lön är kollegor som varit an
ställda en längre tid. Detta skapar irritation bland personalen inom förvaltningen. För
valtningen diskuterar frågan med personalchefen.
Även om det skulle vara möjligt att hitta behöriga sökande är personerna i regel inte rus
tade för arbetsuppgifterna. Förvaltningen har anställt en person som snart är klar med sin
examen. I den överenskommelse som är gjord ska personen arbeta viss tid i kommunen
och studera i den omfattning som krävs för att ta examen. Personen erbjuds anställning i
förvaltningen efter examen.
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En högre personalomsättning påverkar kontinuiteten mot såväl klienterna som samver
kan med andra aktörer som skola, BUP, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcen
traler och polis.
Inom Barn och familj har 14 av 24 handläggare en kortare tid i yrket. Att så många har
begränsade erfarenhet påverkar förutsättningarna för andra handläggare inom avdelning
en, bland annat genom att uppgifter omfördelas och att mer tid generellt ägnas åt att
handleda nyanställda. Den högre personalomsättningen gör också att avdelningschefen
ägnar mer tid till introduktion och intervjuer. Introduktionen anges ha stor betydelse
bland annat för att skillnaden är stor mellan utbildningen och den verklighet som nyan
ställda möter.
Inom förvaltningen har en diskussion initierats om möjligheterna att bryta ut vissa ar
betsuppgifter från handläggare. Inledningsvis kommer förste socialsekreterare att inven
tera möjliga arbetsuppgifter. Främst rör det sig om administrativa uppgifter i ärendehan
teringen.
Inom Barn och familj tillämpas en miniversion av BBiC1• Syftet är att förenkla doku
mentationen så att utrymme för att hantera ett ökat inflöde av ärenden skapas och att
ärendehanteringen sker på ett rättssäkert sätt. Enligt intervjuerna kommer Socialstyrel
sen och IVO att höras om tillämpningen av BBiC. Allmänt sett anser de intervjuade att
kommunerna behöver en vägledning i frågan.
En gång per år genomförs kompetenshöjande insatser för hela förvaltningen, till exempel i
motiverande samtal, neuropsykiatriskt funktionshinder och återfallsprevention inom miss
bruk. Utbildningar genomförs också i dokumentation i ProCapita.

3.3. Arbetsmiljö
3.3.1.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har inget samverkansavtal med personalorganisationerna, utan följer MBL
och har skyddskommitté. Arbetsplatsträffar genomförs avdelningsvis. Enkäter till medar
betare genomförs vartannat år. Varje avdelning tar fram handlingsplaner.
Det nuvarande arbetet med arbetsmiljön inom förvaltningen utgår från en inspektion som
Arbetsmiljöverket genomförde i maj 2015. Inspektion avsåg handläggarnas arbetsmiljö
och arbetsmiljöverket angav i sitt inspektionsmeddelande fyra bristområden.
Varje avdelning har tagit fram en arbetsplan utifrån dess bristområden. Handlingsplaner
na har hanterats enligt MBL. Kvalitetsansvarig i staben stöder avdelningarna i arbetet
med handlingsplanerna.
Nämnden för individ- och familjeomsorg svarade arbetsmiljöverket i september 2015 och
angav de åtgärder som nämnder kommer att vidta. Arbetsmiljöverket kommer att göra
återbesök i december 2015.

1 BBiC (Barns Behov i Centrum) är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som är framtaget av Socialsty
relsen. Dokumentationssystemet ger stöd åt handläggarna i deras arbete i ärendegången, från anmälan/ansökan, utredning
till uppföljning av insatser.
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Arbetsmiljöverkets bristområden och nämndens åtgärder framgår i sammanställningen
nedan.
Bristområde

Nämndens åtgärder

Mål/ arbetsuppgifter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillbudsrapportering

Arbets belastning/
resurser
Säker hetsrutiner

Verksamhetsplanen och riktlinjer behandlas på arbetsplatsträffar
Ansvarsområden specificeras
Beskrivning av uppgifter för handläggarna
Enklare dokumentation
Webbaserad utbildning för nyanställda
Ny organisation införs
Blanketter för tillbudsanmälan distribueras till handläggare
Tillbudshantering ska ingå i plan för intern kontroll
Statisk rapporteras till nämnden
Nya kontorsrum och besöksrum
Redovisning av tolkanvändning
Rutiner för samverkan mellan avdelningarna
Ny policy för hot och våld
Policyn behandlas på arbetsplatsträffar
Regelbundna övningar och återkommande utbildningar

De tre avdelningarna Missbruk, Ekonomiskt bistånd samt Barn och familj har tagit fram
var sin handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanerna utgår
bland annat från Arbetsmiljöverkets inspektion.

3.3.2.

Avdelningscheferna om arbetsmiljön

Avdelningschefernainom förvaltningen har lång erfarenhet. De är måna om och framhål
ler betydelsen av att skapa struktur och ordning samt vara tydlig i de villkor som gäller i
arbetet. Enligt intervjuerna finns ett öppet klimat och att personal kan framföra brister.
En av åtgärderna för att stödja socialsekreterare och behandlingspersonal är handledning.
Inom Barn och familj får personalen handledning gruppvis varje vecka och dessutom in
dividuell handledning. Företagshälsovården har anlitats för stresshantering.
Enligt de intervjuade uppmanas personalen att ta fikapauser, lunch och semester. De an
ställda som tar ut all semester under ett år erhåller fem extra semesterdagar i utbyte mot
semesterdagsersättning. Budgeten för nämnden kommer att överskridas i år. Kraven på
att hålla budgeten uppges inte föras över på personalen. På arbetsplatsträffar diskuteras
mest frågor som rör effektivitet och kvalitet i arbetet.
Enligt intervjuerna är inte alla utredningar slutförda inom socialtjänstlagens gräns på fyra
månader. Avdelningscheferna har delegation på förlängning av utredningar.
Brist på rum för klientbesök och hot och våld är en angelägen fråga eftersom förvaltning
en är trångbodd. Övningar genomförs för att testa handlingsplanerna.
Inom avdelningen Barn och familj uppges korttidssjukfrånvaron bland de yngre ökat.
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3.3.3.

Personalens upplevelser

Inom Ekonomiskt bistånd anges arbetsmängden vara hanterbar. Personalen har förhål
landevis bra möjligheter att planera sitt arbete. Inom Missbruk är situationen mer sårbar
eftersom antalet socialsekreterare är relativt få. I de fall arbetsbelastningen är hög priori
teras myndighetsutövningen först och i de fall det är möjligt senareläggs möten med kli
enter.
Inom Barn och familj är situationen inte hanterbar. Det är svårt att planera arbetet ef
tersom inflödet av nya ärenden är stort. I första hand prioriteras ensamkommande flyk
tingbarn. De uppgifter som prioriteras lägre är dokumentation av genomförandet och
uppföljning av insatser.
Avbrott i det planerade arbetet påverkar i första hand dokumentationen eftersom det är
svårt att få sammanhängande tid för uppgiften. Möjligheten att arbeta hemma med
dokumentation är begränsad och ingen åtgärd som påverkar förutsättningar för arbetet
särskilt mycket. Brist på kontinuitet påverkar i första hand relationerna till klienter och
till kollegor. Enligt intervjun vill man att cheferna ska ta initiativ till att bygga upp en sta
bilare struktur för och ingå överenskommelser om andra aktörer om samverkan.
Enligt intervjun kan personalen tänka sig att administrativa uppgifter kan föras över till
andra yrkesgrupp. Det gäller uppgifter som att boka biljetter, boka tolk, räkna ut ekono
miskt ersättning, utanordningar, blanketter till Försäkringskassan, kallelser till möten och
söka kontakt med personer.
Förste socialsekreterare ger personalen regelbunden handledning i ärenden, var eller
varannan vecka. Handläggare inom Missbruk och Barn och familj har tillgång till extern
handledning var fjärde respektive var tredje vecka.
Budgeten diskuteras inte på arbetsplatsträffar. Enligt intervjun är det lätt att påtala bris
ter i arbetet för ledningen. Det är noga med och viktigt att lagen följs och att klientens
behov prioriteras högst.
Nyanställda erhåller högre lön än de som varit anställda en tid. Tre av kollegorna har gått
över till bemanningsföretag för att lönen väsentligt är högre där. I några fall har förvalt
ningen fått säga nej till sökande på grund av att de begärde för hög lön.
Regelverket och organisationen är inte anpassad till den ökande mängden flyktingar. Frå
gan har lyfts till forvaltningsledning, nämnden och påtalats för länsstyrelsen och chefs
träffar i länet.
För att kunna behålla personal kan arbetsgivare erbjuda:
• Friskvård.
• Introduktion. De intervjuade har inte fått del av någon mer systematisk eller ambi
tiös introduktion. Ansvaret för den praktiska introduktionen har i stort sett fallit
på de närmaste kollegerna. Det program som nu har tagits fram uppfattas vara vä
sentligt bättre.
• Tydlighet i rutiner och utrymme att medverka i utvecklingsarbete.
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•

•

•

Lokalfrågan. Idag delar handläggarna rum vilket inte är effektivt för arbetet. Det
saknas samtalsrum, vilket bland kan medföra att handläggare får avboka möten
med klienter.
Mentorskap, handledning och fortbildning. Det är ofta svårt att hinna med det in
terna mentorskapet och svårt att hitta mentorer internt som har erfarenhet. Viss
omfördelning av arbetsuppgifter sker idag mellan nyanställda och mer erfarna kol
legor. Enligt intervjun är det främst djupare kunskaper som behövs för att hand
läggarna ska utvecklas och känna sig säkra i sin yrkesutövning.
Gemenskap och delaktighet. Personalomsättningen får inte var för stor. Utveckl
ingen i arbetet bygger bland annat på att personalen känner och kan lita på
varandra för att också kunna ge varandra stöd i arbetet. Det är viktigt att cheferna
lyssnar in personalen och vid större förändringar vill personalen vara delaktig och
att cheferna tar hänsyn till deras åsikter.

När det gäller möjligheten att rekrytera personal anger de intervjuade att förvaltningen
bör använda sociala media mer aktivt.

3.4. Rapportering
Nämnden ställer frågor till förvaltningen om personalsituationen och om arbetsbelast
ningen, bland annat vid ordförandeberedningarna och inför nämndsmöten.
Förvaltningen informerar beredning och nämnd regelbundet om ärendebalansen, rekryte
ringsarbetet, möjligheten att utreda ärenden inom fyra månader och förhandsbedöm
ningar inom två veckor. Nämnden förbereder en skrivelse till IVO om att kommunen inte
klarar lagens krav.
Det förs en dialog om arbetsmängd och personalförsörjning där förvaltning och nämnd
medverkar. Nämnden kommer att ta upp frågan om lagens krav, arbetsbelastningen och
bemanningen med kommunstyrelsen.
I avdelningars handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns angivet ansvar
och slutdatum. De flesta har slutdatum under 2015. Nämnden får återkoppling om det
systematiska arbetsmiljöarbetet från förvaltningen. De intervjuade anger att formerna för
detta kan bli bättre.
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4.

Revisionell bedömning

4.1.

Svar på revisions.frågan

Revisionsfrågan för denna granskning är: Har nämnden för individ- och familjeomsorg
säkerställt att personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenlig?
Vi bedömer att nämnden för individ- och familjeomsorg i allt väsentligt säkerställt att
personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenlig. Detta grundar vi på:
• att kommunens policy inte uttryckligen tar upp frågan om personalförsörjning
• att nämnden bedriver ett aktivt och strukturerat arbete med personalförsörjning
• att handlingsplaner är relevanta och även om alla åtgärder inte är vidtagna, samt
• att nämnden erhåller information i frågan som gör det möjligt för nämnden att
vidta ytterligare åtgärder
Underlaget för vår bedömning av revisionsfrågan har hämtats från iakttagelserna och be
dömningar inom granskningens kontrollmål. Dessa presenteras nedan.

4.2.

Bedömningar mot kontrollmål

4.2.1.

Styrning och organisation

Vi bedömer att kontrollmålet - finns en tydlig styrning och organisation - delvis är upp
fyllt.
Kommunens personalpolicy tar inte uttryckligen upp frågan om personalförsörjning. I
lönepolitiken finns mål angivna som berör rekrytering och möjligheten att behålla perso
nal. I arbetsmiljöpolicyn anges att åtgärder ska vidtas för att ge personal möjlighet att
utvecklas.
Kommunens policyer tar inte upp andra medel att påverka personalförsörjningen är lö
nen. I andra policyer är det dock underförstått att arbetsgivaren kan påverka personalför
sörjningen, till exempel i arbetsmiljöpolicyn och om introduktion.
Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen ta initiativ till att utveckla personalpolicyn så
att den också omfattar frågan om personalförsörjning. Skälet är att såväl berörda förvalt
ningar som personavdelningen bör samverka för att nå gemensamma mål och för att åt
gärder kräver principiella ställningstaganden för kommunen. Bland annat är de lönepoli
tiska målen att lönen ska "bidra till att nå målen med verksamheten" och "lönen upplevs
som rättvis" inte förenliga i en bristsituation.
Det pågår ett organiserat arbete med att rekrytera fler personer till förvaltningen. Vi ser
positivt på att förvaltningen samarbetar med personalavdelningen i arbetet med att rekry
tera personal samt på nämndens engagemang.

4.2.2.

Personal- och kompetensförsörjning

Vi bedömer att kontrollmålet - bedrivs ett aktivt personal- och kompetensförsörjningsar
bete - är uppfyllt.
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Alvesta kommun har en hög andel personer som är beroende av försörjningsstöd. Enligt
vår uppfattning i granskningen har kommunen den bemanning som behövs för att möta
detta behov. Under de senaste åren har antalet anmälningar, ansökningar och placeringar
i familjehem ökat. Fler tjänster har tillsatts inom avdelningen Barn och familj men flera av
dessa har inte kunnat tillsättas.
Bemanningssituationen inom avdelningen Barn och familj är besvärlig. De är främst yttre
omständigheter, ökat inflöde av ärenden och en generell brist på personal i landet, som
anger villkoren för förvaltningens möjligheter att rekrytera personal.
Inom förvaltningen har ett flertal åtgärder genomförts för att rekrytera fler personer och
för att se över arbetsfördelningen. Bland dessa ingår att fånga upp personer som snart är
klara med sin examen, högre lön för nyanställda, förenklad dokumentation, omfördelning
av arbetsuppgifter bland handläggare, omfördelning av arbetsuppgifter från handläggare
till andra yrkeskategorier och mer tid till handledning av anställda med kort tid i yrket.
Enligt intervjuerna lämnar personalen sin uppfattningpå vilka åtgärder som kan vidtas
för att förbättra möjligheterna att skapa bra förutsättningar för arbetet och som bidrar till
att förvaltningen kan behålla personal.
Det är inte självklart att de åtgärder som vidtas och som planeras räcker för att samtliga
tjänster ska kunna bemannas på kort sikt. Troligen kommer bristsituationen bestå en tid
framåt varför det finns anledning för nämnd att pröva möjligheten att utveckla fler åtgär
der, till exempel samarbete mellan avdelningarna. Personalen som intervjuats lämnar ett
förslag som kompletterar de sätt som kommunen idag annonserar och rekryterar personal
på.

Arbetsmiljö
Vi bedömer att kontrollmålet - upprätthålls en god arbetsmiljö för personalen - delvis är
uppfyllt.
Arbetsmiljöverkets inspektion under våren 2015 gav nämnden ett underlag för att ut
veckla åtgärder som rör arbetsmiljön och bemanningen. I avdelningarnas handlingsplaner
finns åtgärder som svarar mot de brister som arbetsmiljöverket påtalade. Samtliga de åt
gärder som anges i handlingsplanerna är dock inte åtgärdade vid granskningstillfallet.
Enligt intervjuerna är arbetsbelastningen rimlig inom Försörjningsstöd och Missbruk.
Inom avdelningen Barn och familj är arbetsbelastningen hög i kombination med att tjäns
ter inte är bemannade och att många av handläggarna har liten yrkeserfarenhet. I hand
lingsplanen för avdelningen Barn och familj finns också med åtgärder som rör arbets
mängd, bemanning och rekrytering.
Enligt intervjuerna värnar avdelningschefer och personalen kvaliteten och rättssäkerheten
i arbetet. Lagens krav, rättssäkerhet och klientens behov går före kraven på att hålla kost
naderna inom budgeten.

Rapportering
Vi bedömer att kontrolmålet - sker en rapportering till nämnden för individ- och familje
omsorg - är uppfyllt.
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I avdelningarnas handlingsplaner i det systematiska arbetsmiljöarbetet anges uppföljning.
Förvaltningens arbetsmiljöarbete rapporteras till nämnden och nämnden har god känne
dom om situationen i förvaltningen. De intervjuade uppger att formerna för detta kan
utvecklas.
Förvaltningen informerar regelbundet till nämnden om ärendebalansen och rekryterings
arbetet. Det förs en dialog i frågan om personalförsörjning och nämnden avser att ta upp
frågan med kommunstyrelsen.
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