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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  hos Socialstyrelsen ansöka om dispens gällande kravet om socionomexamen för att utföra 
myndighetsuppgifter inom socialnämndens barn- och ungdomsvård 
 
 
Sammanfattning 
Sedan 2014 gäller bestämmelser om särskilda behörighetskrav för att utföra 
myndighetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Bestämmelserna 
föreskriver socionomexamen som lägst utbildningsnivå. Fram till 30 juni 2019 gäller särskild 
dispens för de personer som inte innehar föreskriven utbildning men som hade anställning 1 
juli 2014. Rekryteringssituation gällande socionomer till socialnämndens barn- och 
ungdomsvård i Uppsala kommun är mycket ansträngd och har under 2015 avsevärt försvårats. 
Detta är till stor del sammanhörande med den ökade mängden inkommande ärenden av 
ensamkommande barn. Trots särskilda lönesatsningar inom nämndens förvaltning, särskild 
handlingsplan för att öka kvalitén inom barn- och ungdomsavdelningarna med bland annat 
strategiska utbildningar, speciallisthandläggare med mera har behovet av socionomer inte gått 
att tillgodose. Konkurrensen mellan kommuner och från externa vårdgivare är mycket hög. 
För att kunna tillhandahålla en socialtjänst där utsatta barn och ungdomar får det stöd och 
skydd de behöver föreslår förvaltningen att socialnämnden ansöker om dispens hos 
Socialstyrelsen för att anställa personal med likvärdig utbildning som socionom. 
 
Dispenstiden föreslås gälla till och med juni 2017. 
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Direktör 
Jan Holmlund 
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PROTOKOLL, INFORMATION TILL FACKFÖRBUNDEN 
 
Nämnd/Organ: Socialnämnden/Socialförvaltningen  
 
Informationstid: 2016-01-08, för Akademikerförbundet SSR 
 
Lokal: Vaksalagatan 15  
 
Informationstid: 2016-01-13, för Vision (via telefon) 
 
Närvarande vid möte:  
Jan Holmlund, Socialförvaltningen   
Ann-Christine Dahlén, Socialförvaltningen  
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR 
Yvonne Flambe, Akademikerförbundet SSR 
 
Telefon: 
Ann-Christine Dahlén, Socialförvaltningen 
Lena Florén, Vision 
 
Sekreterare: Ann-Christine Dahlén 
 
 
 
Informationsärende angående dispensansökan gällande socionomexamen 
för myndighetsarbete inom barn- och ungdomsvården, socialnämnden, i 
Uppsala kommun 
 
Dispensansökan 
Arbetsgivaren har varit i kontakt med Socialstyrelsen angående möjligheten att söka dispens 
gällande socionomexamen som lägsta nivå för myndighetsutövande arbete inom 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Anledningen till kontakten är det svåra 
rekryteringsläget till flera av förvaltningens enheter. 
 
En orsak till nuvarande rekryteringsläge är den höga efterfrågan av examinerade socionomer 
på grund av det stora antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommit till landet, 
och då framförallt under senare delen av 2015. Socialstyrelsen rekommenderade arbetsgivaren 
utifrån gällande delegationsordning, att inkomma med dispensansökan. Arbetsgivaren har 
därför för avsikt att ansöka hos Socialstyreslen om dispens för att under viss tid frångå kravet 
om socionomexamen 
 
I fråga kommer medarbetare som utifrån gängse rekryterings- och anställningsprocess bedöms 
ha högskoleutbildning som bedöms likvärdig med socionom. Arbetsgivaren avser att för de 
som erhåller anställning säkerställa att nödvändig utbildning ges i de delar som krävs för 
arbetets utförande. Arbetsgivaren avser också att efter dispenstidens utgång, erbjuda annan 
sysselsättning inom förvaltningen, där kravet om lägst socionom inte gäller. 
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Akademikerförbundet SSR har inget att erinra att arbetsgivaren ansöker hos Socialtyreslen om 
dispens. Akademikerförbundet SSR förordar att arbetsgivaren gör två ansökningar, en för 
ensamkommande barn och ungdomar och en för övriga barn- och ungdomsenheter. Vidare 
menar Akademikerförbundet SSR att det kan vara bra med ett kortare tidsintervall med 
möjlighet till förlängning snarare än ett långt tidsintervall. 
 
Vision har informerats via telefon och fått denna handling uppläst. Inte heller Vision har 
något inget att erinra mot förslaget. Underskrivet protokoll kommer att läggas på bordet vid 
socialnämndens arbetsutskott den 20 januari.  
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan Holmlund, SCF 
 
 
 
 
Maria Persson, Akademikerförbundet SSR  Lena Florén, Vision 
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Förslag  

Socialstyrelsen 

Dispensansökan till Socialstyrelsen gällande socionomexamen 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Under 2014 trädde nya lagbestämmelser i kraft gällande behörigheten att utföra 
myndighetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Bestämmelserna innebar 
att lägsta utbildningsnivå för att utföra vissa arbetsuppgifter såsom bedömning huruvida 
utredning skall inledas, utredning och bedömning om behov av insats eller andra åtgärder 
samt uppföljning av beslutade insatser skall utföras av den som har socionomexamen som 
lägsta utbildningsnivå eller annan relevant examen. Fram till och med 30 juni 2019 gäller 
dispens för de personer som inte har behörigheten men som hade anställning med 
myndighetsutövning 1 juli 2014. 
 
Aktuell situation 
Rekryteringssituationen gällande socionomer till socialnämndens barn- och ungdomsvård i 
Uppsala kommun är sedan en längre tid ansträngd och har under 2015 ytterligare försvårats då 
det också tillkommit flera externa företag som konkurrerar med kommunen i fråga om 
socionomerna. Bekymren att rekrytera socionomer har ökat framförallt beroende på att 
inflödet av ärenden gällande ensamkommande barn och unga också medfört ett ökat behov av 
socionomer.  
 
Många kommuner i Sverige har en liknande situation med svårigheter att rekrytera och 
behålla behörig personal då behovet och konkurrensen mellan kommuner och med externa 
vårdgivare är stor. Den rådande situationen har också lett till intern konkurrens inom 
nämndens förvaltning om socionomerna. 
 
Socialnämnden har gjort en extra lönesatsning gentemot socionomerna inom barn- och 
ungdomsvården. Socialnämnden har också använt olika rekryteringsformer för att rekrytera 
fler socionomer. Trots dessa åtgärder så har behovet av socionomer inte gått att tillgodose. 
Vakanstalen är i dagsläget ungefär 15 tjänster av 200, exklusive behovet till de enheter som 
arbetar med ensamkommande barn och unga. Till vissa enheter finns ingen behörig sökande 
över huvudtaget.  
 
 



Konsekvens 
Om nämnden fortsätter att ha vakanser i samma utsträckning och svårigheterna att rekrytera 
behörig personal består får socialnämnden svårt att tillhandahålla det stöd och skydd som 
utsatta barn och unga är i behov av. Risken är att placeringar utanför det egna hemmet inte 
följs upp som regelverket föreskriver och nämndens beslutsunderlag i individärenden blir 
bristfälliga. Risken är även att anhöriga och vårdgivare inte får det stöd och den service som 
de behöver och ska kunna förvänta sig.  
 
Socialnämndens förslag på det fortsatta arbetet 
Socialnämnden kommer att fortsätta rekrytera socionomer till de enheter som har behov och 
till de tjänster som är vakanta, gällande all verksamhet inom barn- och ungdomsvården. 
Rekryteringsarbetet kommer att fortsätta med full kraft för att möta konkurens från andra och 
för att visa vad Uppsala kommun kan erbjuda sina anställda med utbildning, handledning, lön 
etc. 
 
Nämndens förvaltning gör dock bedömningen att detta inte är tillräckligt under rådande 
förhållanden. Nämnden vill under en begränsad period kunna anställa annan kvalificerad 
personal för att kunna utöva och säkerställa ett gott myndighetsarbetet och detta både som 
handläggare och som chef. Personalen rekryteras enligt gängse rekryterings- och 
anställningsregler och eftersöks bland personer med ”likvärdig” utbildning som socionom, 
exempelvis beteendevetare. Personalen kommer att ingå i enheter som i huvudsak består av 
socionomer och arbeta i team med socionomer.  
 
För anställning inom socialnämndens barn- och ungdomsvård, exklusive det riktade arbete 
riktat för de ensamkommande barnen och ungdomarna bör dipensperioden sträcka sig till och 
med 30 juni 2017. Nämnden har ett högt inflöde av ärenden oavkortat de ensamkommande 
barnen och ungdomarna. Antalet anmälningar har ökat med 23 procent mellan 2013 och 2015 
och sannolikheten är att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka.  
 
För de personer som erhåller anställning inom socialnämnden i Uppsala kommun kommer 
arbetsgivaren att säkerställa att nödvändig grundutbildning ges i de delar som krävs för 
arbetets utförande. Exempelvis inom området socialrätt, och området dokumentation och 
handläggning och området etik. Omfattning och utformning kan göras individuellt.  
 
För anställda efter dispenstidens utgång kommer arbetsgivaren att erbjuda annan 
sysselsättning där kravet om lägst socionom inte gäller.  
 
Ansökan om dispens 
Mot bakgrund av ovanstående ansöker socialnämnden om dispens hos Socialstyrelsen 
gällande kravet på socionom för att utföra myndighetsuppgifter inom socialnämndens barn 
och ungdomsvård. Tiden som nämnden ansöker om dispens gällande ovan är till och med juni 
2017. 
 
 
Socialnämnden 
 
 
 
Ingrid Burman   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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