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1. Sammanfattning och revisionell
bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hultsfreds kommun har PwC

genomfört en granskning om socialnämnden säkerställer kvalitet i handläggningen

av insatser för barn och unga.

Vi bedömer att socialnämnden behöver utveckla kvalitetssäkringsarbetet gällande

handläggningen av insatser för barn och unga. Vi grundar vår bedömning på att

nämndens ledningssystem för kvalitet inte lever upp till Socialstyrelsens krav, det är

inte tydligt vem som fastställer skriftliga rutiner och att nämnden inte har

tillräckliga riktlinjer och mål för verksamheten för barn och unga. Verksamheten för

barn och unga har tagit fram rutiner för flera viktiga arbetsprocesser men

efterlevnaden följs inte upp.

Vi bedömer att det inte förekommer några genomgående brister i handläggningen i

de djupgranskade ärendena i stickprovsurvalet. Vi grundar vår bedömning på att

ärendena i allt väsentligt innehöll nödvändig dokumentation. Ett undantag är att

några ärenden saknade genomförandeplan. Vi bedömer att utredningarna innehöll

tillräckligt med information och utgjorde fullgoda beslutsunderlag. Vi anser att

personalen har relevant utbildningsbakgrund. Vi bedömer också att det finns en

fungerande organisation för att ta emot och utreda ansökningar och anmälningar.

Vi grundar vår bedömning på att nämnden har kvalitetssäkrat processen. Detta då

skyddsbedömning och förhandsbedömning centraliserats till en erfaren

socialsekreterare, att det finns en tydlig organisation som tar emot anmälningar

efter kontorstid och att skriftliga rutiner tagits fram för processen.

Det är positivit att nämnden har initierat ett förändringsarbete inom barn och

ungdomsvården, bland annat genom utökad socialsekreterarbemanning och

arbetsledning samt satsningar på kompetensutveckling.
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2. Inledning

Genom ansökan från föräldrar eller anmälan från personer i omgivningen kan barn

aktualiseras inom social barnavård, familjesituationen och barnets behov utredas

och någon insats göras. Insatser innebär ofta ett stort ingrepp i barns, ungdomars

och familjers liv. Socialtjänstens insatser ska, enligt socialtjänstlagen, hålla en god

kvalitet.

Vård kan ges dels på frivillig väg genom bistånd enligt socialtjänstlagen men även i

vissa fall med tvång enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga (LVU). En av de mest ingripande och kostsamma åtgärderna är placering på

institution och i familjehem.

2.1. Revisionsfråga
Säkerställer socialnämnden kvalitet i handläggningen av insatser för barn och

unga?

2.1.1. Revisionskriterier

 Har nämnden antagit ett ledningssystem för kvalitet inom individ- och
familjeomsorgen?

 Finns riktlinjer och mål för socialnämndens insatser för barn och unga?

 Är centrala arbetsprocesser och rutiner identifierade, dokumenterade och
fastställda?

 Följer nämnden upp att framtagna rutiner efterlevs?

 Finns en fungerande organisation för att ta emot och utreda ansökningar
och anmälningar?

 Håller nämnden utredningstiden och görs omedelbar skyddsbedömning och
förhandsbedömningar i enlighet med lagen?

 Finns personal med erforderlig kompetens?

 Förekommer idag brister i handläggningen av barnavårdsärenden i ett antal
individärenden?

2.2. Metod och avgränsning
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Bland annat

har mål- och styrdokument, riktlinjer, rutiner, processbeskrivningar,

delegationsordning och uppföljningsmaterial analyserats.

Intervjuer har genomförts med socialnämndens ordförande, socialchef,

sektionschef och socialsekreterare. En stickprovsgranskning av handläggningen i 10

utvalda individärenden har genomförts. Fokus för stickprovet har varit

utredningsmomentet.

Rapporten har faktakontrollerats av socialförvaltningen.
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Granskningen avgränsas till att omfatta individ- och familjeomsorgens verksamhet

för barn och unga (sociala barnavården). Fokus för granskningen är

handläggningen inom ovanstående område. Hur insatser verkställs har inte

analyserats särskilt.
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3. Regelverket för socialtjänsten
gällande barn och unga

I ärenden som rör barn och unga gäller i vissa fall särskilda regler för handläggning

och dokumentation. Hur en anmälan eller ansökan ska hanteras regleras utförligt

av socialtjänstlagen. Det är av yttersta vikt att socialtjänsten snabbt tar sig an

ärenden där ett barn far illa. Därför ska socialtjänsten göra en bedömning av

barnets behov av skydd samma dag som en anmälan kommer in. Sedan har man 14

dagar på sig att genomföra en så kallad förhandsbedömning, dvs. avgöra om en

regelrätt utredning ska inledas. När väl en utredning påbörjats ska den slutföras

inom fyra månader.

I kommunerna används BBiC-systemet (Barns behov i centrum) för handläggning

och dokumentation inom den sociala barnavården. Systemet vilar på en teoretisk

grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela

ärendegången i barnavårdsärenden från initiering till genomförande och

uppföljning.

Innehållet i de utredningar som genomförs enligt BBIC utgår från den s.k.

”Triangeln”. Basen av triangeln utgörs av faktorer i familjen och miljön som

förväntas påverka situationen för föräldrar och barn. De andra två sidorna utgörs

dels av sju behovsområden hos barnet (den vänstra sidan) och dels av sex aspekter

av föräldraförmåga (den högra sidan). Utredaren analyserar behovsområdena,

varefter föräldrarnas förmåga att möta dem bedöms.

En individuell utredningsplan styr vad som ska belysas i den aktuella utredningen. I

utredningsplanen väljer utredaren ut vilka frågor som ska besvaras av utredningen

och vilka behovsområden som ska analyseras. Alla behovsområden är inte aktuella i

samtliga ärenden, exempelvis är knappast behovsområdet ”Utbildning” relevant för
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ett nyfött barn. Inom BBIC finns formulär med fördjupningsfrågor för olika

åldersgrupper utarbetade.

Vårdplan

När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas

över den vård som nämnden avser att ordna. En vårdplan ska även innehålla de

åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 3 § första och

andra stycket Socialtjänstlagen). Av förarbetena framgår att det övergripande syftet

med vårdplanen är att klargöra socialtjänstens mål och medel med vården, utifrån

det enskilda barnets behov.

Genomförandeplan

Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården

ska genomföras (11 kap. 3 § andra stycket Socialtjänstlagen). Enligt Socialstyrelsens

allmänna råd bör genomförandeplanen bland annat beskriva vilka mål som gäller

för insatsen, när och hur insatsen ska genomföras.
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4. Iakttagelser från Hultsfreds
kommun

4.1. Verksamhet och organisation
Socialnämndens verksamhet för barn och unga är en del av individ- och

familjeomsorgen och leds av en sektionschef.

Under de senaste tre åren har verksamheten drabbats av flera påfrestningar. Dels

har inflödet av ärenden ökat och dels har det varit viss personalomsättning, detta

samtidigt som tjänsten som IFO-chef varit vakant.

Antalet anmälningar och ansökningar ökar i de flesta kommuner. I Hultsfreds

kommun märktes en tydlig förändring år 2012. Ökning i antalet ärenden att utreda

följdes inte av en liknande ökning i handläggarresurser, vilket medförde en alltmer

ansträngd arbetsmiljö för handläggande socialsekreterare. Nämnden tvingades

under perioder anlita konsulter för utredningsarbete. Även antalet och kostnaderna

för placeringar ökade.

Under hösten 2013 utarbetade förvaltningen ett förslag på förändringar för att

komma tillrätta med problematiken. Fullmäktige beslutade att anta förslaget och att

utöka budgeten för att tillskapa 4,5 heltidstjänster. I förslaget fanns ett antal

åtgärder, t.ex. höjning av utredanade handläggares löner och en satsning på en

högskoleutbildning på distans för personalen. En omorganisation genomfördes då

sektionen för barn och unga delades upp i tre team med varsin teamledare/1:e

socialsekreterare. På detta sätt fick socialsekreterarna en närmare arbetsledning

och sektionschefen en ledningsgrupp. Organisationsskissen nedan beskriver

sektionen för barn och unga.
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Sektionen för barn och unga i Hultsfreds kommun

Sektionschef

Behandling
Teamledare

Uppföljning
Teamledare

Utredning
1:e soc. sekr

Mottagning

Utredare

Behandlare Familjehemsekr.

Uppföljning av
placeringar

Ensamkommande
barn

Familjerätt

Sektionen för barn och unga består av utredningsteamet, behandlingsteamet och

uppföljningsteamet.

Inom utredningsteamet genomförs utredning av barnets eller den unges behov. I

utredningsteamet arbetar sex utredande socialsekreterare. Alla socialsekreterarna

har högskoleutbildning inom området, fyra av har socionomutbildning och två har

socialpedagogisk utbildning.

En socialsekreterare har numera ett särskilt ansvar för att ta emot anmälningar om

barn som far illa. Om inte tjänstemannen är i tjänst tar i första hand den förste

socialsekreteraren över uppgiften. Efter kontorstid gäller andra rutiner. Mellan

måndag och torsdag tar ordförande mot anmälningarna och tar vid behov kontakt

med sektionschef. Under helgerna tar den, med Vimmerby gemensamma, sociala

beredskapen emot anmälningar. Mottagningshandläggaren bedömer först om

barnet har behov av omedelbart skydd (skyddsbedömning), sedan bedöms om en

utredning behöver inledas (förhandsbedömning). Om en utredning inleds fördelas

uppgiften av den förste socialsekretaren till en av socialsekreterarna i

utredningsteamet. Beslut att inte inleda utredning fattas av förste socialsekreterare.

Det finns skriftliga rutiner för hur ovanstående uppgifter ska genomföras.

Rutinerna är utförliga men behöver uppdateras i och med

mottagningshandläggarens nya ansvarsområden.

Inom behandlingsteamet verkställs öppenvård i egen regi. Efter det att beslut

fattats om placering i familjehem eller på institution övertar uppföljningsteamet

ansvaret för den fortsatta handläggningen, främst att följa upp insatsen och att ta

fram underlag för överväganden och omprövningar. Inom teamet arbetar även

familjehemssekreterare och socialsekreterare som handlägger familjerättsärenden.
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Bedömning

Vi bedömer att nämnden har en fungerande organisation för att ta emot och utreda

ansökningar och anmälningar. Vi grundar vår bedömning på att nämnden har

kvalitetssäkrat processen. Detta då skyddsbedömning och förhandsbedömning

centraliserats till en erfaren socialsekreterare, att det finns en tydlig organisation

som tar emot anmälningar efter kontorstid och att skriftliga rutiner tagits fram för

processen.

Vi bedömer att personalen har en relevant utbildningsbakgrund. Vi anser att

nämnden i rekryteringen till handläggande socialsekreterare ska försöka prioritera

sökanden med socionomutbildning.

4.2. Ledningssystem för kvalitet samt riktlinjer
och rutiner för arbetet

Kommunfullmäktige har antagit mål och nyckeltal för individ- och

familjeomsorgen ur ett brukarperspektiv (att den enskilde ska påverka sin vardag).

Målet följs upp genom en enkätundersökning, för att målet ska anses var uppnått

ska 80 procent av klienterna svara att de kan påverka och vara delaktiga. Den första

enkätundersökningen genomfördes av socialförvaltningen i april 2014. Runt 90

procent av de som svarat på enkäten ansåg att de hade varit delaktiga i sin

utredning att de kunde påverka stödet man hade fått av barn och familj.

Socialnämnden har inte antagit särskilda mål för IFO:s verksamhet för barn och

unga. Nämnden har heller inte riktlinjer för verksamheten, såsom det finns för det

ekonomiska biståndet.

I mars 2011 tog socialnämnden beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet

inom socialtjänsten. Ledningssystemet utgår från de då gällande föreskrifterna på

området. I januari 2012 trädde nya föreskrifter i kraft. Nämnden har inte anpassat

sitt ledningssystem efter Socialstyrelsens nya föreskrifter.

Nämndens beslut satte strukturen för kvalitetsarbetet genom att definiera vad som

menas med kvalitet och vad för åtgärder förvaltningen bör vidta. Bland annat

framgår att riskanalyser och egenkontroller ska utföras och hur förbättringsarbete

ska bedrivas. Av ledningssystemet framgår inte hur ansvaret för arbetet fördelats

inom verksamheten eller att centrala arbetsprocesser ska analyseras och

dokumenteras.

Inom individ- och familjeomsorgens sektion för barn och har ändå skriftliga rutiner

tagits fram för ett stort antal centrala arbetsprocesser. Av intervjuerna framgår att

de har tagits fram allteftersom personalen identifierat behov av förtydliganden i

arbetet. Bland annat beskrivs rutinerna för mottagande av anmälan/ansökan,

utredningsprocessen, ensamkommande barn, skolgång vid placering i annan

kommun, polisanmälan och samordnad individuell plan. Det finns också rutiner för

arbetet med att avge yttrande till andra myndigheter. Det saknas däremot skriftliga

rutiner för LVU-processens olika moment. Ett antal mallar har tagits fram för ett

antal beslut, t.ex. för några enligt LVU och förlängning av utredningstid. Rutinerna

beskrivs utförligt och är överlag av god kvalitet. De finns samlade i en pärm. Det
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framgår sällan vem som har upprättat rutinen och vem som ser till att den

uppdateras. Nämnden följer inte upp i vilken omfattning rutinerna efterlevs i det

praktiska arbetet.

Bedömning

Vi konstaterar att nämnden har tagit beslut att införa ett ledningssystem för

kvalitet. Vi bedömer dock att ledningssystemet inte är i enlighet med gällande

föreskrifter och saknar viktiga delar (ansvarsfördelning, processer och rutiner,

målstyrning och avvikelsehantering). Nämnden följer inte upp efterlevnaden av

rutinerna i det praktiska arbetet. Vi bedömer att nämnden inte har tillräckliga

riktlinjer och mål för verksamheten för barn och unga.

Vi bedömer att förvaltningen har identifierat och dokumenterat flera av de centrala

arbetsprocesserna, vilket är positivt.

4.3. Stickprovsgranskning
I stickprovsgranskningen har tio ärenden djupgranskats med fokus på

utredningsmomentet. Nedan följer en sammanfattning av iakttagelserna från

stickprovsgranskningen.

Utredning och bedömning

I samtliga ärenden hade socialtjänsten hållit tidsgränsen för förhandsbedömningen,

dvs. bedömningen att en anmälan faktiskt ska leda till att en formell utredning

påbörjas. I ett ärende hade utredningen öppnats av sociala beredskapen, då

anmälan kom in efter ordinarie kontorstid. I alla ärendena fanns en utredningsplan

som beskrev vilka frågor som utredningen skulle besvara och vilka behovsområden

som skulle analyseras.

I samtliga ärenden fanns en utredning upprättad i enlighet med BBiC-mallen.

Generellt kan konstateras att utredningarna innehöll tillräckligt med information

och utgjorde fullgoda beslutsunderlag. En av utredningarna, som tagits fram för att

ansöka om LVU-vård, var däremot ytligare och saknar en tydlig beskrivning av

nödvändigheten av tvångsvård. Efter en kort tid beslutade nämnden att upphäva

LVU-vården. I en annan utredning framgår inte barnets och vårdnadshavarnas

inställning till föreslagen vård.

I fyra av ärenden hade utredningen pågått längre än fyra månader (tidsgränsen i

lagen). I två av dessa ärenden var utredningarna ännu inte avslutade, trots att de

hade inletts redan under tidig vår 2014. I ett av ärendena som pågått längre än fyra

månader hade inte utskottet fattat beslut om att förlänga utredningstiden.

I ett ärende hade nämndens ordförande fattat beslut om att omedelbart

omhänderta ett barn. Av journalanteckningarna framgår att socialtjänsten fem

dagar efter det omedelbara omhändertagandet finner att kriterierna för tvångsvård

inte längre var uppfyllda och att vården därför borde upphöra. Något regelrätt
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beslut om upphörande av det omedelbara omhändertagandet1 fattades inte.

Omhändertagandet upphörde dock automatiskt eftersom beslutet inte

överlämnades för fastställelse hos förvaltningsrätten.

I ett ärende beslutade utskottet att formellt avsluta utredningen och bevilja

familjehemsplacering. Under placeringen, tre månader efter det att utredningen

avslutades, inkom en ny anmälan om barnets situation. Socialtjänsten tog emot

anmälan men tog inte formellt beslut om en ny utredning behövde inledas eller inte.

Tre veckor senare, efter det att en ytterligare anmälan inkommit, öppnades en

utredning.

Planering av insatserna

I sju ärenden ledde utredningen till ett beslut om insats. I samtliga sju ärenden

fanns en vårdplan. Vårdplanerna beskrev barnets behov och målen med insatsen.

Det framgick även vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att vården skulle

kunna avslutas. BBiC-mallen hade använts i upprättandet av vårdplanerna.

När det gäller genomförandeplaner brister rutinerna något. Av de sju ärendena som

ledde till att en insats beslutades saknade tre en genomförandeplan. Två av de

upprättade genomförandeplanerna var av sämre kvalitet. En av planerna hade inte

upprättats med hjälp av BBiC-mallen. Den andra upprättades nästan ett år efter det

att ungdomen placerades. Det som främst behöver förbättras i

genomförandeplanerna är formuleringen av mål, delmål och insats så att det blir en

tydlig koppling mellan vårdbehov, syfte och mål.

I samtliga ärenden fanns en journal i vilken socialsekreterarna löpande hade fört in

uppgifter, både gällande utredningsarbetet och under genomförandet av beslutade

insatser. Journalen innehöll anteckningar om beslut och åtgärder som vidtagits

samt andra viktiga händelser. Hur omfattande dokumentationen behöver vara

beror på ärendets komplexitet. I ett placeringsärende var anteckningarna

sparsamma under perioder.

Bedömning

Vi bedömer att det inte förekommer några genomgående brister i handläggningen i

de utvalda ärendena. Vi grundar vår bedömning på att ärendena i allt väsentligt

innehöll nödvändig dokumentation. Ett undantag är att några ärenden saknade

genomförandeplan. Tydliga planer behövs i nämndens styrning av vården, särskilt

om den ges av extern utförare. Vidare visar stickprovsgranskningen att

organisationen och rutinerna för att ta emot och utreda ansökningar och

anmälningar tycks fungera relativt väl. Förhandsbedömningarna genomfördes

skyndsamt, samma dag om det fanns skyddsbehov. I ett ärende underlät dock

socialtjänsten att ta ställning till om en anmälan skulle leda till att en utredning

skulle inledas. Det kan noteras att barnet redan var placerat, men ett beslut borde

ändå ha fattats. Vi bedömer att utredningarna innehöll tillräckligt med information

och utgjorde fullgoda beslutsunderlag.

1
9 § 3 st. LVU
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I ett av de utvalda ärendena borde nämnden, direkt när det framgick att rekvisiten

för tvångsvård inte längre var uppfyllda, ha fattat beslut att upphäva LVU-vården.

Vidare anser vi att nämnden bör följa upp handläggningstiderna och att

utredningarna inte pågår längre än fyra månader.

2014-10-27

Fredrik Ottosson Caroline Liljebjörn

Projektledare Uppdragsledare


