
Jan-01of/ undmark 

   

Arvidsjaurs karrtmun 
Kommunstyreten 

2016 -03- 18 
Dnr 

 

?): 

 

Datom 

nse Arvidsjaurs kommun 
Revisorerna 2016-03-17 

Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av handläggning och samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa 

Kommunens revisorer har i 2015 års revisionsplan beslutat granska handläggning och samverkan 
runt barn och unga som riskerar att fara illa. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en be-
dömning av risk och väsentlighet. 

Vår granskning visar att arbetet med handläggning och samverkan runt barn och unga som riske-
rar att fara illa i begränsad utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kon-
trollen är bristande. Resultat och underlag för gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport 
med undantag för stickprovskontroll. 

Rapporten kommer att kompletteras efter genomförda stickprovskontroller under våren 2016. 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i barn- och 
ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbus-samarbetet, sker på avsett sätt. 

• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i syfte att kvali-
tetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och utredning i barn- och ung-
domsärenden. 

• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår uppgifter som 
ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i handläggning och samverkan i 
barn- och ungdomsärenden. 

På uppdral av Arvidsjaurs kommuns revisorer 

Ulf arefeldt 
Ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport "Handläggning och samverkan runt barn och ung,a som riskerar att fara illa", 
mars 2016, PwC 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Postgiro 

933 81 ARVIDSJAUR 
	

0960-155 00, viixel 	 0960-129 40 
	

kommun arvidsj au r.se 	 600 68-4 



Handläggning och 
samverkan runt barn oci 
unga som riskerar att fal 
illa 

Arvidsjaurs kommun 

www.pwc.se  

Revisionsrapport 

Christer Marklund, 
revisionskonsult 

Mars 2016 

pwc 



Handläggning och samverkan runt barn som riskerar att fara illa 

Innehåll 
Sammanfattning 	 2 

1. Inledning 	 3 

1.1. 	Bakgrund 	 3 

1.2. 	Syfte och kontrollmål 	 3 

1.3. 	Revisionskriterier 	 3 

1.4. 	Avgränsning och metod 	 3 

2. Lagstiftning och allmänna råd 	 4 

2.1.1. 	Förvaltningslagen 	 4 

2.1.2. 	Socialtjänstlagen 	 4 

3. Iakttagelser och bedömningar 	 5 

3.1. 	Ansvars- och arbetsfördelning 	 5 

3.1.1. 	Iakttagelser 	 5 

3.1.2. 	Bedömning 	 6 

3.2. 	Mål och riktlinjer 	 6 

3.2.1. 	Iakttagelser 	 6 

3.2.2. 	Bedömning 	 7 

3.3. 	Rutiner 	 7 

3.3.1. 	Iakttagelser 	 7 

3.3.2. 	Bedömning 	 8 

3.4. 	Stickprovskontroll 	 8 

3.4.1. 	Iakttagelser 	 8 

3.5. 	(Styrning) och kontroll 	 9 

3.5.1. 	Iakttagelser 	 9 

3.5.2. 	Bedömning 	 10 

4. Bedömningar 	 11 

4. 1 . 	Bedömningar mot kontrollmål 	 11 

4. 2 . 	Revisionell bedömning 	 19 

Bilaga 1: Stickprovskontroll 	 13 

Mars 2016 
	

1 av 13 
Arvidsjaurs kommun 
PwC 



Handläggning och samverkan runt barn som riskerar att fara illa 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur har PwC kommunal sektor ge-
nomfört en granskning av handläggning och samverkan runt barn som riskerar att fara 
illa. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställt att handlägg-
ning av ärenden avseende barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräck-
lig intern kontroll. 

Vår sammanfattande reuisionella bedömning är att handläggning av ärenden avseende 
barn och unga i begränsad utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt, samt att den 
interna kontrollen är bristande. 

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan fram-
går av kapitel 4. 

Rekommendationer 

• Socialnämnden säkerställer att informationsöverföring mellan huvudmän i barn- och 
ungdomsärenden, som inte sker inom ramarna för Norrbus-samarbetet, sker på avsett 
sätt. 

• Socialnämnden säkerställer att egenkontrollen inom området utvecklas i syfte att kvali-
tetssäkra mottagande av anmälan, förhandsbedömning och utredning i barn- och ung-
domsärenden. 

• Socialnämnden säkerställer att det av kvalitetsledningssystemet framgår uppgifter som 
ingår i det systematiska arbetet med att säkra kvaliteten i handläggning och samverkan 
i barn- och ungdomsärenden. 

2016-03-17 

Linda Marklund 	 Christer Marklund 

Uppdragsledare 	 Projektledare 
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1. 	Inledning 
Bakgrund 

Kommunens revisorer har, med anledning av sin analys av risk och väsentlighet, bedömt 
det angeläget att göra en granskning inom området handläggning och samverkan runt 
barn som riskerar att fara illa. 

Av socialnämndens tertialrapport per augusti 2015 framgår att antalet orosanmälningar 
när det gäller barn som riskerar att fara illa har fördubblats under året. 

När barn och unga far illa/riskerar att fara illa finns en skyldighet att detta ska anmälas 
till kommunens socialnärnnd. I lagstiftning regleras även hur handläggning av ärenden 
ska ske. Bristfälliga handläggningsrutiner kan riskera att verksamheten inte bedrivs på 
avsett sätt. 

Revisionsobjektet i denna granskning är socialnämnden. 

1.2. 	Syfte och kontrollmål 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställt att handläggning av 
ärenden avseende barn och unga sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll. Följande kontrollmål ska besvaras i granskningen: 

• Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning inom området? 

• Har nämnden fastställt tydliga mål och riktlinjer avseende ärendehandläggning? 

• Finns i verksamheten tydliga dokumenterade rutiner avseende ärendehandläggning 
(t.ex. rutiner för anmälan, initiering och handläggning)? 

• Handläggs ärenden som rör barn och unga i enlighet med krav i lagstiftning och kom-
muninterna mål/riktlinjer? 

• Har nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom området? 

Revisionskriterier 
• Socialtjänstlagen n kap. 1 §, 14 kap. 1§. 

• Nämndsinterna riktlinjer som rör granskningsområdet. 

/.4.  Avgränsning och metod 
Stickprovskontrollen avgränsas till sex ärenden. I tid avgränsas granskningen huvudsakli-
gen till år 2015. Analys av adekvat dokumentation, samt intervjuer med socialchef, chef 
för individ- och familjeomsorg samt två handläggare har genomförts. Stickprovskontroll 
har inte kunnat genomföras, se kapitel 3.4. 
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2. Lagstiftning och allmänna råd 
2.1.1. 	Förvaltningslagen 
I förvaltningslagens 7 § finns bland annat de bestämmelser som gäller allmänt vid hand-
läggning av ärenden. Bland annat finns krav på att ett ärende ska handläggas så snabbt 
som möjligt och att myndigheten underlättar för den enskilde att ha med den att göra. 
Här finns också bestämmelser kring parters rätt attfå ta del av det som tillförts ett ärende 
samt en skyldighet att lämna motivering till beslut. Förvaltningslagen innehåller dessu-
tom bestämmelser kring skyldigheten att underrätta en sökande om innehållet i ett beslut 
samt rätten för den enskilde att överklaga. 

Socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. la  § har socialnämnden en skyldighet och förstahandsan-
svar för att samverkan kommer till stånd i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa. 

Enligt socialtjänstlagen n kap. i § ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan 
föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som kommit fram vid utredningen och som har 
betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Av social-
tjänstlagens n kap. framgår att när en anmälan rör barn eller unga ska socialnämnden 
genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. 
En sådan bedömning ska dokumenteras. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, 
om det inte finns synnerliga skäl, fattas inomforton dagar efter det att anmälan har 
kommit in. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om 
det barn eller den unge som anmälan avser. När det gäller ingripande till barns skydd eller 
stöd ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inomfyra månader. 
Finns särskilda skäli får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den 
som berörs av sådan utredning ska genast underrättas om att en utredning inleds. 

I socialtjänstlagen 14 kap. 1 § ges en anmälningsskyldighet för personal inom hälso- och 
sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Den gäller 
också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksam-
het eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens om- 
råde. Dessa grupper ska genast göra en anmälan till socialtjänsten när de får kännedom 
om eller misstänker missförhållanden. Nämnden bör informera de anmälningspliktiga 
verksamheterna om bestämmelsen och sitt arbetssätt. Enligt socialstyrelsens allmänna 
råd SOSFS 2014:6 bör nämnden ha rutiner för att säkerställa att det finns personal som 
kan ta emot anmälan. 

I socialtjänstlagen 14 kap. lc  § anges att också allmänheten bör anmäla misstanke om 
barn som far illa. 

En förlängning av tiden kan bli aktuell i sådana fall då till exempel en barnpsykiatrisk utredning 
eller en polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna 
tiden. 
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3. Iakttagelser och bedönmingar 
3.1. Ansvars- och arbetsfördelning 
3.1.1. 	Iakttagelser 
Ansvarsfördelning 

Socialnämndens delegationsförteckning är antagen 2014-05-19. Av delegationsordning 
framgår att: 

• Beslut om att utredning inte ska inledas, eller att inledd utredning ska läggas ned, i 
barnärenden enligt SoL ii kap. 1 § har delegerats enhetschef IFO (individ- och familje-
omsorgen). 

• Beslut om att inleda utredning enligt SoL n kap 1-2 §§ har delegerats handläggare. 

• Beslut om att utredning enligt SoL ii kap 1 § inte ska föranleda åtgärd har delegerats 
enhetschef IFO. 

• Beslut att förlänga utredningstid i ärenden som rör barn enligt SoL n kap. 2 § har de-
legerats enhetschef IFO. 

Organisation och arbetsfördelning 

Inom IFO finns motsvarande åtta årsarbetare (åa) socialsekreterare anställda. Under 2015 

har en organisationsförändring inletts. Förvaltningen avser gå från en arbetsfördelning 
där alla socialsekreterare handlägger barn- och ungdomsärenden, till att 2,0 åa socialsek-
reterare specialiserar sig inom området. För närvarande arbetar ca 0,8 åa i huvudsak med 
barn- och ungdornsärenden. Vid arbetsanhopningar används övriga resurser inom IFO. 

Under delar av 2015 har en person varit anställd som familjestödjare. Syftet var att avlasta 
socialsekreterarna, korta utredningstiderna, och öka graden av tidiga insatser. Förvalt-
ningen avser tillsätta tjänsten igen under 2016. 

Av intervjuer framkommer att ansvars- och arbetsfördelning blivit alltmer tydlig tack vare 
pågående specialisering inom handläggargruppen. 

Fördelning av inkomma ärenden görs veckovis av IFO-chef. Vid veckovisa handläggarträf-
far kan kollegial handledning förekomma i syfte att kvalitetssäkra handläggningen. 

För att öka kompetensen i arbetet med barn och unga har tre handläggare fått utbildning i 
"Barns Behov i Centrum" (BBIC). Två av dessa har även utbildats i "Handläggning av 
akuta ärenden inom sociala barn- och ungdomsvården". Per december 2015 arbetar två 
personer inom IFO som utbildats i BBIC, IFO-chef samt en socialsekreterare. Under 2016 

kommer en socialsekreterare att utbildas till BBIC-utbildare2. 

2  BBIC-utbildaren har genomgått Socialstyrelsens utbildning i BBIC och ska kunna utbilda socialsekreterare 
och andra anställda på lokal nivå. 
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Samverkan med andra aktörer inom området barn och unga 

I syfte att säkerställa samverkan på individnivå deltar förvaltningen i Norrbus3-möten 
tillsammans med skola/förskola, landsting och polis. På verksamhetsnivå samverkar för-
valtningen med skolan, kultur och fritid, polis och primärvården inom ramarna för sam-
verkansgruppen. 

Av intervjuer framkommer att informationsöverföring mellan huvudmän (t.ex. mellan 
polis, primärvård — socialförvaltning) i ärenden som inte sker inom ramarna för Norrbus, 
är ett utvecklingsområde. 

	

3.1.2. 	Bedömning 
Ansvars- och arbetsfördelningen inom området bedöms till övervägande del tydlig. Be-
dömningen baseras på att ansvars- och arbetsfördelning till övervägande del regleras av 
styrande dokument, samt att ansvars- och arbetsfördelningen uppfattas tydlig. Vi noterar 
att samverkan på verksamhets- och individnivå till övervägande del är utvecklad. 

3.2. Mål och riktlinjer 

	

3.2.1. 	Iakttagelser 
Politisk nivå 

• Socialnämnden har för år 2015 inte fattat beslut om några specifika mål, aktiviteter 
eller nyckeltal för området barn och unga som riskerar att fara illa. 

• Socialnämnden har 2009 beslutat att hos socialstyrelsen ansöka om prövolicens för 
Barns Behov I Centrum, BBIC4. BBIC används i handläggningen per december 2015. 

Socialnämnden har 2013 beslutat rekommendera kommunfullmäktige att anta den revi-
derade överenskommelsen Norrbus — Överenskommelse om samverkan kring barn och 
unga mellan landstinget och kommunerna (förskola/skola, socialtjänst) i Norrbottens län. 
Målgrupp för Norrbus är alla barn och unga, upp till och med 20 års ålder som är i behov 
av stöd och hjälp från fler än en aktör. 

Socialnämnden har 2014 beslutat anta handlingsplan för nämndens arbete med hot, våld 
och andra övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 
Handlingsplanens övergripande mål är att alla medarbetare i socialnämndens verksamhet 
ska ha kunskap om och systematiskt förebygga, identifiera och dokumentera våld i nära 
relationer i kommunen. 

Riktlinjer 
Några tydliga riktlinjer avseende ärendehandläggning har inte fastställts av socialnämn-
den, eller förvaltningen. Socialsekreterare förväntas i sin handläggning utgå från BBIC 
samt den fördjupande informationen i socialstyrelsens handböcker. Av intervjuer fram-
kommer att det finns ett behov av att dokumentera och samla de styrdokument som borde 
finns samlat i nämndens kvalitetsledningssystem, men att detta inte kunnat prioriteras på 
grund av resursbrist. 

3  Sanwerkan kring barn och unga i Norrbottens län 
4  Ett system för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning av barn- och barna-
vårdsärenden. 
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Förvaltningsnivå 

Socialförvaltningens prioritet är att fortsätta utveckla arbetet med barn och unga, såväl 
vad gäller förebyggande- som utrednings- och stödinsatser. Som en av 52 kommuner del-
tar kommunen under 2015-2016 i Sveriges kommuner och landstings arbete med imple-
mentering av den nationella planen för stärkt skydd för barn och unga. Arbete pågår där-
för med att ta fram en lokal utvecldingsplan. Identifierade utvecklingsområden i Arvid-
sjaur, och Norrbotten, är kompetens, ledarskapsfrågor och resultat samt barns delaktig-
het. 

	

3.2.2. 	Bedömning 
Socialnämnden har i begränsad utsträckning fastställt tydliga mål och riktlinjer avseende 
ärendehandläggning. Vi noterar att nämnden tidigare beslutat om införande av BBIC 
samt rekommenderat kommunfullmäktige att anta reviderad överenskommelse om Norr-
bus. Vi noterar att på förvaltningsnivå pågår arbetet med att ta fram en lokal utvecklings-
plan för stärkt skydd av barn och unga. 

3.3. Rutiner 

	

3.3.1. 	Iakttagelser 

I verksamhetsuppföljning av IFO:s verksamhetsplan informeras socialnämnden om ar-
betssätt för insatser till barn och unga. En övergripande beskrivning av respektive del-
moment ges i uppföljningen. Arbetssättet består av fem delmoment: 

1. Behovet aktualiseras, egen ansökan, Norrbusmöte, anmälan 

2. Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, primärvård och barn-
och ungdomspsykiatri ska ske enligt gemensamma riktlinjer — "Norrbus". En väl 
fungerande samverkan ska på sikt leda till att familjerna tidigt får rätt stöd och att 
antalet anmälningar om barn som riskerar att fara illa minskar. 

3. Förhandsbedömning 

4. Utredning, SoL n kap 1 §. BBIC ska användas för handläggning- och dokumentat-
ion. Av granskningen framkommer att en av åtta socialsekreterare varit utbildade i 
BBIC under 2015. 

5. Öppna insatser 

6. Placering utanför det egna hemmet. 

• Samverkansrutiner och checklista finns för personal i arbetet kring barn och unga, 
d.v.s. för personal inom kommun, socialtjänsten och skolan, och landstinget. 

Av intervjuer framkommer att den inom IFO, socialsekreterare eller IFO-chef, som tar 
emot anmälan ansvarar för att omedelbar skyddsbedömning görs. Efter att skyddsbe-
dömning gjorts, av socialsekreterare, ska ärendet vidarebefordras till IFO-chef. I syfte att 
säkerställa mottagande av anmälan utanför kontorstid ska IFO-chef och socialchef finnas 
tillgänglig på telefon. Rutin för mottagande av orosanmälning, inklusive skyddsbedörn-
ning inom och utanför kontorstid, är inte dokumenterad. 
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• Den handläggare som tilldelas ett ärende ansvarar för att förhandsbedömning görs. 
Rutin för förhandsbedömning finns inte dokumenterad. Återkoppling till den som 
lämnar orosanmälan sker i olika utsträckning. 

• Några styrdokument som ger en tydlig beskrivning av tillvägagångssätt vid handlägg-
ning har inte fastställts. Det är inte dokumenterat hur socialsekreterarna ska arbeta för 
att nå krav i lagstiftning för handläggning i barn- och ungdomsärenden. 

• För säkerställa att ett barnperspektiv genomsyrar handläggningen efter mottagen an-
mälan och initierat ärende, har BBIC-rnodulen installerats i verksamhetssystemet. Det 
ska innebära att stegen i handläggningen enligt BBIC-metoden inte går att hoppa över. 

Lokala Norrbus-rutiner för personal som arbetar med barn- och unga i Arvidsjaurs kom-
mun har under 2015 beslutats av skolchef, socialchef, verksamhetschef Arvidsjaurs hälso-
central samt verksamhetschef barn- och ungdomsverksamheten (PÄS). Rutinen innehål-
ler en beskrivning av ansvars- och arbetsfördelning, checklista för samverkan kring barn-
och unga, beskrivning av Norrbus, samarbetspartners på olika nivåer, metod/arbetssätt, 
revidering och arbetssätt samt avvikelsehantering. 

I syfte att säkerställa att det på arbetsplatser inom anmälningsskyldig verksamhet finns 
kännedom om vad en orosanmälan är, och hur en anmälan går till, har innehållet i Norr-
bus-överenskommelsen kommunicerats inom ramarna för Norrbus. Av intervjuer fram-
kommer att även om en satsning på att informera om Norrbus genomförts under 2015, 
krävs ytterligare arbete för att säkerställa följsamhet till rutinen. 

På kommunens hernsida finns information om orosanmälningar. För att nå informationen 
krävs viss kunskap om hemsidans uppbyggnad. 

3.3.2. 	Bedömning 
Det finns i begränsad utsträckning tydliga dokumenterade rutiner avseende ärendehand-
läggning. Bedömningen baseras på att det inte kan styrkas att de rutiner som ska använ-
das vid ärendehandläggning inom området är tydligt dokumenterade. Även om BBIC till-
lämpas är det i första hand ett arbetssätt, inte en heltäckande beskrivning av krav som 
ställs på handläggning i socialtjänsten. Vi noterar att en av åtta socialsekreterare är utbil-
dade i BBIC. Vi noterar även att rutiner för samverkan är tydligt dokumenterade och 
kommunicerade till anmälningsskyldig verksamhet. 

3.4. Stickprovskontroll 
Iakttagelser 

IFO-chef gör en manuell kontroll av att förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar. Av in-
tervjuer framkommer att kontrollen inte sker på ett systematiskt sätt. Bevakning av att 
utredning slutförs inom fyra månader sker med automatik i verksamhetssystemet. Detta 
förutsätter dock att handläggaren aktiverar funktionen "bevakning" i systemet. 

Under 2015 har det inte säkerställts att tidsfrister hålls när det gäller att utreda och fatta 
beslut. I syfte att säkerställa att det sker påminns handläggarna av IFO-chef om tidsfrister 
i samband med veckovisa träffar. 

Stickprovskontroll av sex ärenden där beslut fattats under år 2015 har inte kunnat genom-
föras. Orsaken är att socialförvaltningen inte kunnat prioritera tillhandahållandet av akter 
under den tidsperiod som granskningen genomförts, januari — mars 2016. Vilka frågor 
som ska besvaras genom stickprovskontrollen har sammanfattats i tabellform i bilaga 1. 

Stickprovskontrollen syftade till att visa följsamhet till lagstiftningens krav på handlägg-
ning. 
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Handläggning och samverkan runt barn som riskerar att fara illa 

3.5. 	(Styrning) och kontroll 
Ansvars- och arbetsfördelningen inom området bedöms till övervägande del tydlig. 
Nämnden har i begränsad utsträckning fastställt tydliga mål och riktlinjer avseende ären-
dehandläggning. Det finns i begränsad utsträckning tydliga dokumenterade rutiner avse-
ende ärendehandläggning. Vi noterar dock att rutiner för samverkan är tydligt dokumen-
terade och kommunicerade till anmälningsskyldig verksamhet. 

En är en av åtta socialsekreterare utbildade i BBIC. 

Av dokurnentanalys och intervjuer framgår följande gällande socialnämndens kontroll: 

Iakttagelser 
• I socialnämndens interkontrollplan 2015 finns kontrollmornent "stämma av att rutiner 

för handläggning följs, följa upp att riktlinjer följs" inom området rättssäker bistånds-
bedömning och övrig handläggning, följsamhet till lagstiftning i utförandet. Gransk-
ningen har inte haft tillgång till resultatet av kontrollmomentet. 

• Nämnden har under 2015 fått övergripande information om verksamhetens arbetssätt 
vid insatser till barn och unga. 

• Nämnden har under 2015 tagit del av verksamhetsuppföljning IFO med tonvikt på ar-
betssättet kring barn och unga. 

Nämnden har informerats om aft antalet anmälningar om oro för barn/unga som riskerar 
att fara illa fortsätter att öka, att merparten av anmälningarna kommer som tidigare från 
skola och polis, medan andelen från hälso- och sjukvården har ökat. 

Socialnämnden har informerats om att för att alla barn och unga i kommunen ska kunna 
växa upp under trygga och goda förhållanden krävs ökat tidigt föräldrastöd, fortsatt ut-
veckling av socialtjänstens arbete och mer riktade resurser. Socialförvaltningen bedömer 
att socialtjänstlagens mål rörande barn och unga därför bara kan anses delvis uppfyllda. 
Av dokumentanalys framkommer att: 

- Utredningarna inte alltid slutförs inom utsatt tid, trots en tillfållig förstärkning av familjeför- 
sörjare/utredare 

- Enskilda barn och ungdomar inte får det stöd och den hjälp de behöver tillräckligt snabbt 

- Begränsad tillgång på förebyggande och tidiga insatser gör också att de ungas behov inte kan 
tillgodoses i tillräcklig utsträckning. 

• Antal delegeringsbeslut per handläggare inom IFO redovisas för nämnden i samband 
med delårsrapportering. Antal avslutade utredningar barn 0-17 år med insats, utred-
ningar efter anmälan och ansökan enligt SoL ii kap 1§, framgår av redovisningen. 

• Nämnden har under år 2015 följt upp handlingsplan för arbete med hot, våld och andra 
övergrepp i nära relation/våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Uppfölj-
ningen visar att det fortfarande finns brister i arbetet med våldsutsatta. 

• Det framgår inte av nämndens kvalitetsledningssystem hur barn- och ungdomsärenden 
ska handläggas. 

• Under 2015 har det inte funnits någon egenkontroll inom området. 
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Handläggning och samverkan runt barn som riskerar att fara illa 

Tillsy n 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2014 haft tillsyn av handläggning av 
ärenden gällande ensamkommande barn och unga enligt SoL. Inspektionen beslutade att 
kommunen ska genomföra ett antal åtgärder. Vissa åtgärderna har direkt koppling till 
handläggning kring barn och unga som riskerar fara illa: 

- Säkerställ att utredningar i enlighet med n kap. 1 -2 §§ SoL genomförs och att beslut fattas 
samt att förvaltningslagens bestämmelser om bland annat kommunicering, motivering av 
beslut och underrättelse av beslut följs. 

- Säkerställ att handläggning av ärenden enligt SoL dokumenteras löpande. 

Vi noterar att IVO beslutade avsluta ärendet då tillräckliga åtgärder planerats för eller 
vidtagits av socialnämnden. 

3.5.2. 	Bedömning 
Socialnämndens kontroll inom området är i begränsad utsträckning tillräcklig. Bedöm-
ningen baseras på att verksamheten inte lever upp till mål inom området, det framgår inte 
av kvalitetsledningssystemet hur barnärenden ska handläggas, någon egenkontroll inom 
området genomförs inte. Vi noterar dock att det finns kontrollmoment i nämndens inter-
kontrollplan som berör området, samt att nämnden fått uppföljning och utvärdering av 
förvaltningens arbete med barn och unga. 
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4. Bedömningar 
4.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar 

   

Finns en tydlig ansvars- och ar-
betsfördelning inom området? 

Ansvars- och arbetsfördelningen inom områ-
det bedöms till övervägande del tydlig. Be-
dömningen baseras på att ansvars- och arbets-
fördelning till övervägande del regleras av sty-
rande dokument, samt att ansvars- och arbets-
fördelningen uppfattas tydlig. Vi noterar att 
samverkan på verksamhets- och individnivå 
till övervägande del är utvecklad. 

Har nämnden fastställt tydliga 	Socialnämnden har i begränsad utsträckning 
mål och riktlinjer avseende ären- fastställt tydliga mål och riktlinjer avseende 
dehandläggning? ärendehandläggning. Vi noterar att nämnden 

tidigare beslutat om införande av BBIC samt 
rekommenderat kommunfullmäktige att anta 
reviderad överenskommelse om Norrbus. Vi 
noterar att på förvaltningsnivå pågår arbetet 
med att ta fram en lokal utvecklingsplan för 
stärkt skydd av barn och unga. 

Det finns i begränsad utsträckning tydliga do-
kumenterade rutiner avseende ärendehand-
läggning. Bedömningen baseras på att det inte 
kan styrkas att de rutiner som ska användas 
vid ärendehandläggning inom området är tyd-
ligt dokumenterade. Även om BBIC tillämpas 
är det i första hand ett arbetssätt, inte en hel-
täckande beskrivning av krav som ställs på 
handläggning i socialtjänsten. Vi noterar att en 
av åtta socialsekreterare är utbildade i BBIC. 
Vi noterar även att rutiner för samverkan är 
tydligt dokumenterade och kommunicerade till 
anmälningsskyldig verksamhet. 

Stickprovskontroll 

Finns i verksamheten tydliga do-
kumenterade rutiner avseende 
ärendehandläggning? 
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Har styrelsen en tillräcklig (styr- 	Socialnämndens kontroll inom området är i 
ning) och kontroll inom området? begränsad utsträckning tillräcklig. Bedöm- 

ningen baseras på att verksamheten inte lever 
upp till mål inom området, det framgår inte av 
kvalitetsledningssystemet hur barnärenden 
ska handläggas, någon egenkontroll inom om-
rådet genomförs inte. Vi noterar dock att det 
finns kontrollmoment i nämndens interkon-
trollplan som berör området, samt att nämn-
den fått uppföljning och utvärdering av för-
valtningens arbete med barn och unga. 

4.2. Revisionell bedömning 
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att handläggning av ärenden avseende 
barn och unga i begränsad utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt, samt att den 
interna kontrollen är bristande. 
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Bilaga 1: Stickprovskontroll 

 

Krav på hand-
läggning enligt 
lag (SoL och FL) 

 

1 

     

Genast bedöma om 
barnet är i behov av 
omedelbart skydd. 

Beslut att inleda eller 
inte inleda utredning 
inom fjorton dagar. 

SluTöra 	utredning 
senast inom fyra må-
nader. 

Information om att 
parter får ta del av det 
som tillförts ärendet 
(innan beslut). 

Motivering lämnas till 
beslut. 

Information om att 
sökande underrättas 
om innehållet i beslu-
tet (efter beslut). 

Information om rätten 
för den enskilde att 

överldaga 
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