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Ärendebeskrivning Svar gällande granskning av hantering av 
orosanmälningar samt uppföljning av placerade barn.  
 
 
Revisorerna i Hylte kommun önskar svar från barn- och ungdomsnämnden på de 
rekommendationer och bedömningar som framförts i granskningen senast 30/9. 
 
Rapporten rekommenderar barn och ungdomsnämnden att: 

1. Skärpa sitt fokus, sin bevakning och sin strategiska planering avseende socialtjänsten 
och på så sätt öka möjligheterna till aktiv styrning från nämndens sida. 
 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att systematiskt följa upp, analysera och återrapportera 
centrala verksamhetsmått och avvikelser. 

 
3. Se till att det finns rutiner som säkerställer en effektiv och rättssaker hantering i alla 

led från anmälan och utredning till uppföljning, och att dokumenten är uppdaterade. 
 

4. Säkerställa att handläggning och dokumentation av anmälningar av barn som 
misstänks fara illa sker i enlighet med lag och föreskrifter. 

 
5. Snarast anta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 
6. Säkerställa att personalen uppfyller nödvändiga kompetenskrav enligt lag och 

föreskrifter och agera långsiktigt för att säkerställa personalförsörjningen och 
kompetensnivån inom myndighetsutövningen. 

 
 
Barn och ungdomsnämnden lämnar följande svar: 
 

1. Föreslagna åtgärder och skapande av rutiner som redovisas nedan är en del i nämndens 
arbete för att öka möjligheter till aktiv styrning. Analyser och uppföljningar delges 
nämnd i dialog vid träffar, även andra dialogmöten planeras för att ge nämnden insyn 
och inblick i arbetet inom IFO barn och unga och därmed också kunskap om lagkrav 
och förväntningar som ska/kan göras på verksamheten och huvudman. 
 

2. Kvalitetsnyckeltal för IFO barn och unga finns på fullmäktigenivå samt på 
nämndsnivå. Under hösten kommer barn-och ungdomskontoret att revidera och 
uppdatera kvalitetsnyckeltal på nämndsnivå. Intern kontrollplan kommer att revideras 
och innehålla punkter för uppföljning av IFO barn och unga. Genom kontroll av 
kvalitetsmått i Hypergene kommer samtliga områden inom Barn- och 
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ungdomskontorets verksamhet att följas upp. Rutiner och tidsplaner för hur 
uppföljning sker kommer att sammanställas under hösten för en total överblick. 
 

3. Rutin för mottagande av anmälan har upprättats enligt uppdrag. Rutinen ska säkerställa 
att anmälningar behandlas inom 14 dagar och att skyddsbedömning görs inom 24 
timmar. Rutinen gäller socialsekreterare som hanterar anmälningar om att barn far illa. 
Rutinen bifogas. 
 

4. Rutin för mottagande av anmälan utgår från de styrdokument som gäller, i enlighet 
med lag och föreskrifter. 
 

5. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för IFO Barn och Unga i Hylte 
kommun har upprättats. Bifogas. 
 

6. Inventering gällande personals behörighet och kompetensbehov kommer 
sammanställas av personalenheten, de kommer även utarbeta kort- och långsiktig plan 
för personalförsörjning inom IFO barn och unga. 
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