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§8
Om fältassistenter
Svar på skrivelse från (L) och (M)
HL 2017/360
Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Abit Dundar m. fl. (L) och Lars Svärd (M) m.fl. och Hans
Tjernström, ersättaryttrande (C) ställer frågor om fält och
fritidsverksamheten i Hägersten-Liljeholmen. De undrar vad som
görs för att tillsätta vakanta tjänster inom fältverksamheten, varför
en fälttjänst har varit vakant i två år och om det finns en koppling
mellan detta och det ansträngda budgetläget.
Efter omorganisationen som blev klar den 1 juli 2017 kommer
antalet fältassistenter att utökas till fem. Under september månad
har stadsdelsförvaltningen annonserat efter två nya fältassistenter.
Det är inte samma tjänst som har varit vakant i två år, istället har det
varit problematiskt att rekrytera och svårt att behålla fältassistenter.
Flera har valt att gå vidare efter en ganska kort anställning. Vid ett
tillfälle har ett vikariat vakanshållits av budgethållande orsaker, det
rörde sig om några månader 2015 då en anställd var föräldraledig. I
övrigt har det varit andra faktorer som legat bakom vakanserna.
Handlingar i ärendet
 HL 2017/360-3
Tjänsteutlåtande (Godkänd - R 1) Om
fältassistenter - Svar på skrivelse
 HL 2017/360-1
Skrivelse för beredning om
fältassistenter
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

