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Socialnämnden 2019-09-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125
Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 
avtalstrohet i barn och ungdomsärenden (SN 2019.099)

Beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) lämnar in en protokollsanteckning, bilaga 1 - S yttrande 190917 SN § 
86.

Ärendebeskrivning
PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och 
ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med institutionsvård (Dnr 2019.099-1). Utifrån 
genomförd granskning var PwC:s sammanfattande bedömning att socialnämnden inte 
säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs den 
sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillräcklig intern kontroll vad 
gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och unga på institution. Ett 
förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, skyddsbedömningar och 
handläggningstider redan under hösten 2018 och revisorerna har noterat detta och därför 
lämnat följande tre rekommendationer som socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet. 
De rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen vidtagit 
redovisas i bifogat revisionssvar.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet därmed.
 

Beslutsunderlag
1. §86 SN AU Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn och ungdomsärenden
2. Tjänsteskrivelse - Svar gällande revisionsrapport kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn och ungdomsärenden
3. Revisionssvar BoU 2019
4. Revisionsrapport, Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden
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Tjänsteskrivelse

Svar gällande revisionsrapport kontroll 
av handläggningstider och avtalstrohet 
i barn och ungdomsärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendet i korthet
PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 
institutionsvård (Dnr 2019.099-1). Utifrån genomförd granskning var PwC:s 
sammanfattande bedömning att socialnämnden inte säkerställt en god 
ändamålsenlighet med avseende på handläggningstider. Vidare görs
den sammanfattande bedömningen att nämnden till viss del har en tillräcklig intern 
kontroll vad gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och unga på 
institution.

Ett förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, 
skyddsbedömningar och handläggningstider redan under hösten 2018 och 
revisorerna har noterat detta och därför lämnat följande tre rekommendationer som 
socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet. De rekommendationer som 
revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen vidtagit redovisas i bifogat 
revisionssvar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – Svar gällande revisionsrapport kontroll av 

handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
2. Svar gällande revisionsrapport avseende kontroll av handläggningstider och 

avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
3. Revisionsrapport, Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och 

ungdomsärenden

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef T.f. myndighetschef
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Svar gällande revisionsrapport 
avseende kontroll av 

handläggningstider och avtalstrohet i 
barn och ungdomsärenden

Sammanfattning och åtgärder

PwC har under våren 2019 på uppdrag av förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning i syfte att bedöma handläggningstider inom individ- och 
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med 
institutionsvård (Dnr 2019.099-1).

Utifrån genomförd granskning var PwC:s sammanfattande bedömning att 
socialnämnden inte säkerställt en god ändamålsenlighet med avseende på 
handläggningstider. Vidare görs den sammanfattande bedömningen att nämnden till 
viss del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalstroheten i samband med 
placeringar av barn och unga på institution.

Ett förbättringsarbete hade påbörjats avseende förhandsbedömningar, 
skyddsbedömningar och handläggningstider redan under hösten 2018 och 
revisorerna har noterat detta och därför lämnat följande tre rekommendationer som 
socialnämnden ska beakta i det fortsatta arbetet.

De rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som förvaltningen 
vidtagit redovisas nedan

1.  ”Socialnämnden bör fortsatt följa att de åtgärder som vidtagits avseende 
brister i redovisning av utförda skyddsbedömningar ger önskade effekter.”

Åtgärd
Barn och familjeenheten har upprättat en mer detaljerad skriftlig rutin kring 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar under hösten 2018. 
Bemanningen har förstärkts i mottagningsgruppen som hanterar alla 
nyinkomna orosanmälningar för att säkerställa korrekt handläggning. 
Enheten har haft internutbildning i skyddsbedömning och dokumentation. En 
särskild egenkontroll har genomförts under januari 2019 gällande 
förhandsbedömningar och skyddsbedömningar och löpande egenkontroll 
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genomförs av gruppchefer en gång per månad avseende handläggning och 
dokumentation. På detta sätt kan vi följa att de åtgärder som vidtagits ger 
önskad effekt.

2. ”Socialnämnden bör också säkerställa att utredningstider följer gällande 
lagstiftning.”

Åtgärd
De brister som påtalas gällande utredningstider kan till viss del förklaras med 
brister i registrering av beslut i verksamhetssystemet Treserva. Det har lett till 
missvisande statistik av utredningstider. Under våren 2019 har därför en 
satsning gjorts på utbildning i Treserva och ökad systemsupport för 
handläggarna. Ett arbete har gjorts för att rätta till tidigare felaktigheter i 
systemet. För att uppnå en mer effektiv och kvalitetssäkrad handläggning så 
har barn och familjeenheten påbörjat en organisationsjustering vilket innebär 
kompetensförstärkning för både arbetsledning och medarbetare. Kontroll av 
utredningstider ingår i den månatliga egenkontrollen som görs av 
gruppchefer. Genom dessa åtgärder kan vi säkerställa att utredningstider 
följer gällande lagstiftning.

3. ”Socialnämnden bör vidare säkerställa att det råder en avtalstrohet i 
samband med placeringar av barn och unga.”

             Åtgärd
De alternativ som funnits i befintligt ramavtal har sällan matchat barnets 
behov vilket gjort att enheten har behövt göra direktupphandlingar utanför 
ramavtalet. Ramavtalet är flera år gammalt och ett nytt ramavtal från SKL 
Kommentus träder i kraft i november 2019, vilket förhoppningsvis kommer att 
öka kommunens möjlighet till avtalstrohet. Avsikten är att under 2020 via 
internkontrollen följa upp hur det nya ramavtalet möter de behov som finns.
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