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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat om barn- och 
ungdomsnämnden hanterar anmälningar om barn som far illa, respektive uppföljningen av 
placerade barn, på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår samlade bedömning är att den löpande hanteringen av inkomna orosanmälningar i 
väsentliga delar sker på ett ändamålsenligt sätt. Denna bedömning grundar vi framför allt på 
att hanteringen är organiserad i en särskild mottagsfunktion, och där bemanningen i nuläget 
har erforderlig kompetens och erfarenhet. Vi bedömer dock att det stödjande ramverket i 
form av dokumenterade rutiner är svagt i kedjan från anmälan till utredning och uppföljning. 
Processen är i hög grad personberoende, och nämnden har i detta avseende inte säkerställt 
hanteringens kvalitet. 

Det är anmärkningsvärt att något ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ännu inte 
finns på plats. Nämnden har i detta avseende inte tagit nödvändigt ansvar för att möta de 
krav som ställs i lag och föreskrifter.  

Det finns anledning för nämnden att säkerställa att dokumentationen i anmälningsärenden 
sker i enlighet med föreskrifter och rekommendationer. Detta gäller framför allt 
skyddsbedömningar.  

Nämnden följer i liten utsträckning upp sådana centrala verksamhetsmått som enligt vår 
bedömning är nödvändiga för att kunna fatta strategiska beslut inom socialtjänstområdet. 
Sammantaget ser vi behov av såväl regelbunden kvantitativ uppföljning som kvalitativ 
granskning från nämndens sida i de aktuella frågorna. 

Vi ser bemannings- och kompetensfrågan som en uppenbar verksamhetsrisk, som 
föranleder ett aktivt, strategiskt och långsiktigt engagemang från nämndens sida. Detta inte 
minst med anledning av en extrem personalomsättning samt en mycket stor andel anställda 
med kort erfarenhet och utan socionomexamen. 

Från förvaltningens håll framförs att den uppdelade socialtjänsten mellan flera nämnder 
medför utmaningar för verksamheten i flera avseenden. Detta föranleder enligt vår 
bedömning nämnden att analysera verksamhetens förutsättningar ur klient-, medarbetar- och 
styrningsperspektiv. Här vill vi särskilt poängtera nämndens ansvar att säkerställa en 
ändamålsenlig myndighetsutövning och insatsverksamhet för barn och unga på 
socialtjänstens område. 

Vi vill med utgångpunkt i detta rekommendera barn- och ungdomsnämnden att: 
 
 Skärpa sitt fokus, sin bevakning och sin strategiska planering avseende socialtjänsten, 

och på så sätt öka möjligheterna till aktiv styrning från nämndens sida.  

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

 Tillse att det finns rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker hantering i alla led 
från anmälan och utredning till uppföljning. 

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

 Snarast anta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Säkerställa att personalen uppfyller nödvändiga kompetenskrav enligt lag och 
föreskrifter och agera proaktivt för att säkerställa personalförsörjningen och 
kompetensnivån inom myndighetsutövningen på längre sikt.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Socialnämndens åtaganden inom området för barnavård har ett omfattande spektrum; från 
skyldigheter vad gäller uppsökande verksamhet och information, till hantering av 
anmälningar och ansökningar, vidare till utredning och beslut, och slutligen till uppföljning av 
insatser. På senare tid, och på förekommen anledning, har man nationellt riktat ett särskilt 
fokus mot två känsliga och angelägna led i denna process: det gäller hanteringen av s k 
orosanmälningar samt uppföljning av placerade barn. 
 
I Hylte kommun är det barn- och ungdomsnämnden som utgör socialnämnd avseende det 
aktuella området för granskning. 
 
När en anmälan som rör barn eller unga har kommit in ska socialnämnden genast göra en 
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd, en så kallad 
skyddsbedömning. Socialtjänsten har vidare att inom 14 dagar ta beslut om utredning ska 
inledas eller ej (en s k förhandsbedömning). 
 
För att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stödinsatser eller 
vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om barn som far illa eller 
misstänks fara illa. I socialtjänstlagen regleras skyldigheten att anmäla till socialnämnden vid 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Anmälningsskyldigheten omfattar verksamheter som rör barn och unga, såväl inom 
myndigheter som inom enskilda verksamheter. 
 
Barn placerade utanför hemmet har i många avseenden befunnits ha sämre villkor och 
förutsättningar än andra barn, vilket föranlett skärpningar i lag, föreskrifter och 
rekommendationer från nationellt håll. Genom detta har socialnämndens uppföljningsansvar 
blivit en angelägen fråga när det gäller den sociala barnavården. Detta har skett parallellt 
med att socialnämndens generella ansvar inom området för kvalitetssäkring och förbättring 
har skärpts och tydliggjorts. 
 
Mot bakgrund av detta har revisorerna i Hylte kommun beslutat att genomföra en granskning 
av barn- och ungdomsnämndens hantering av orosanmälningar respektive uppföljning av 
placerade barn.  

1.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om barn- och ungdomsnämnden hanterar 
anmälningar om barn som far illa, respektive uppföljningen av placerade barn, på ett 
ändamålsenligt sätt. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:   

 Vilka rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga styrdokument finns för hantering av 
orosanmälningar respektive uppföljningar av placerade barn?  

 Är organisation och ansvar avseende hantering av orosanmälningar respektive 
uppföljningar av placerade barn väl definierade och dokumenterade? 
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 I vilken mån finns rutiner och systematik avseende information tillskola och förskola kring 
anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som far illa? 

 I vilken mån ligger uppföljningen av placerade barn till grund för förbättringsarbete 
avseende kvaliteten i den sociala barnavården?  

 Hur sker återrapporteringen till nämnden kring hanteringen av orosanmälningar 
respektive uppföljningar av placerade barn? 

1.3. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga 
(SOSFS 2014:6) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och 
unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11) 

 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård (SOSFS 2014:7) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

 Kommunallag (SFS 1991:900) 

 Förvaltningslagen (1986:223) 

 Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 

1.4. Genomförande och kvalitetssäkring 

Granskningen grundas på dokumentstudier samt intervjuer med förvaltningsledning och 
chefer/medarbetare inom det berörda verksamhetsområdet. Vidare har en aktstudie av 
förhandsbedömningar genomförts.  

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportutkastet för att säkerställa att 
revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden. 
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2. Styrning  

2.1. Lag och förordning m m 

 
Enligt 14 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL) är de som arbetar med barn och unga under 18 år 
skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om de får vetskap om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även enskilda bör enligt lagen göra en anmälan vid misstanke om sådana 
förhållanden. En anmälan kan exempelvis handla om brister i omsorgen, barnmisshandel, 
sexuella övergrepp, självdestruktivt beteende eller andra omständigheter som gör att barnet 
eller den unge har behov av skydd eller hjälp. 
 
När en anmälan om misstanke om att ett barn far illa inkommer ska socialnämnden enligt 11 
kap. 1a § SoL genast göra en bedömning om barnet eller den unge har behov av omedelbart 
skydd. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan inkommer till nämnden, 
eller senast dagen efter om anmälan inkommer sent på dagen. Socialtjänstlagen anger även 
dokumentationskrav kring skyddsbedömningen (se stickprovskriterier i bilaga 2). 
 
Om det inte föreligger behov av omedelbart skydd görs en s.k. förhandsbedömning för att 
klargöra om det behövs en utredning för att ta reda på om det finns behov av stöd och hjälp. 
Förhandsbedömningen ska göras inom 14 dagar, om det inte finns synnerliga skäl. 
”Synnerliga skäl” ska enligt lagförarbetena tolkas restriktivt, och får exempelvis inte innebära 
organisatoriska skäl, arbetsanhopning eller bristande resurser. Förhandsbedömningen 
utmynnar i beslut om att utredning ska inledas eller ej. Beslutet är förenat med 
dokumentationskrav i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter i SOSFS 2014:5 (se 
stickprovskriterier i bilaga 2). 
 
Efter de förändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 januari 2013 får socialnämnden 
informera anmälningsskyldiga anmälare om att utredning har inletts, inte har inletts eller 
redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn 
till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Utlämnande av uppgifter begränsas av 
de regler som finns i offentlighets- och sekretesslagen. 

Utredning ska enligt 11 kap. 2§ vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda 
skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid (11 kap. 2 § tredje stycket 
SoL). Med viss tid menas att ett nytt beslut med en ny tidsfrist ska fattas. Det är bara sådana 
förhållanden som socialtjänsten inte själv råder över som kan vara skäl för förlängning.  
 
I 5 kap 1§ SoL framgår att socialnämnden har ett åtagande att bedriva uppsökande 
verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdom far illa. I 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) lämnas rekommendationer om handläggning 
av ärenden som gäller barn och unga. Här framgår bland annat att socialnämnden bör se till 
att det på kommunens webbplats finns lättillgänglig och lättförståelig information om hur en 
anmälan om missförhållanden kan göras såväl under som efter kontorstid. 
 
Sedan januari 2013 gäller nya regler kring kontakt och uppföljning av barn placerade i 
familjehem eller hem för vård eller boende. Socialtjänstlagens 6 kap 7c§ anger att det ska 
finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna 
med barnet (en barnsekreterare). Socialsekreteraren ska besöka barnet ”regelbundet i den 
omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål”. I 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:11) kvantifieras detta till att barnet bör besökas 
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av en socialsekreterare minst fyra gånger per år. Särskilt fokus ska finnas på barnets 
skolgång och hälsa. 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2011:9 ska det inom socialtjänsten 
finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet. Detta gäller bland annat 
egenkontroll, avvikelserapportering och dokumentation. Varje år bör en sammanhållen 
kvalitetsberättelse upprättas.1  
 
Kring verksamheten som gäller placerade barn har Socialstyrelsen i allmänna råd (SOSFS 
2012:11) slagit fast vilka uppgifter som egenkontrollen bör omfatta.2 
 
Enligt socialtjänstlagen ska bl a utredning och uppföljning av beslutade insatser på 
barnavårdsområdet göras av personal med en lägsta utbildningsnivå motsvarande 
socionomexamen eller annan relevant examen. Socialnämnderna ges ett tydligt uttalat 
ansvar för att handläggare som självständigt ska utföra de aktuella arbetsuppgifterna har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet. I Socialstyrelsens föreskrift 2014:7 beskrivs bl a vad 
som gäller för komplettering samt vilka övergångsregler som är aktuella. 
 
Kommunfullmäktiges mål m m 
 
I Hylte kommuns mål- och resursplan 2015-2017 anges som ett delmål att familjer som 
kommer kontakt med socialtjänsten inom fjorton dagar ska få en första återkoppling på 
sitt ärende. Målnivån som anges för 2015 är att förhandsbedömningen ska vara gjord 
inom fjorton dagar efter inkommen anmälan. Vi konstaterar att målnivån alltså endast 
återger vad som redan följer av socialtjänstlagens bestämmelser. 
 
 
 
  

                                                 
1 Av kvalitetsberättelsen bör enligt SOSFS 2011:9 kap 7 § 1 framgå hur arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och vilka resultat som har 
uppnåtts. Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, 
och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 
2 Hur ofta en socialsekreterare har besökt och samtalat med ett visst barn, antalet socialsekreterare 
som har besökt och samtalat med ett visst barn, barnens erfarenheter av och synpunkter på vården, 
vårdnadshavarnas och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av socialnämndens råd, stöd och hjälp, 
vilka erfarenheter personalen vid hem för vård eller boende har av samarbetet med socialnämnden 
och orsakerna till omplaceringar och oplanerade avslut av placeringar. 
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2.2. Delegation 

 
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning på området framgår av schemat nedan. 
 

  Social‐
sekreterare 

1:e social‐
sekreterare 

Arbetsutskott 
 

Beslut om att inleda utredning*  x     

Beslut om att utredning inte ska inledas eller 
att inledd utredning ska läggas ned* 

  x   

Beslut att förlänga utredning i ärenden som rör 
barn (max 2 mån)  

    x 

*Även sociala jouren har delegation på att öppna respektive inte öppna utredning. 

 
Delegationsordningen är för närvarande under revidering i vissa avseenden. 

2.3. Rutiner samt andra styrande och stödjande dokument 

 
För mottaget finns en rutin (ej daterad) avseende anmälningar om barn som misstänks fara 
illa (se bilaga 1). Rutinen är kortfattad och klargör exempelvis inte ansvarsfördelning (t ex 
vem som gör skyddsbedömning)3, hur olika former av inkomna anmälningar hanteras, ev 
kontroll av uppgifter, återkoppling etc.  
 
Det finns enligt vad som framkommer i liten utsträckning dokumenterade rutiner för 
utredningsverksamheten. I intervjuerna uppges att vissa lathundar har upprättats på 
handläggarnivå för att underlätta hanteringen. Ett utvecklingsarbete kring rutiner med 
förankring bland handläggarna startade under förra enhetschefen men uppges ha avstannat. 
Det finns heller inga särskilda rutiner eller riktlinjer vad gäller uppföljning av placerade barn. 
 
Det finns inga fastställda rutiner kring handläggarnas möjlighet att arbeta hemma 
(datasäkerhets- och sekretessaspekter o dyl), trots att det enligt intervjuerna sker att man 
arbetar från hemmet.  
 
Handlingsplan vid anmälan till socialtjänsten (Barnhälsovården och barn- och 
ungdomskontoret ledningsgrupp april 2013) beskriver tillämpliga lagrum samt 
tillvägagångssättet vid orosanmälningar från barnhälsovården. Handlingsplanen ska enligt 
vad som anges revideras årligen, vilket av allt att döma inte skett senaste åren. Vi noterar att 
handlingsplanen i flera avseenden inte är uppdaterad utifrån aktuella regler och stödjande 
dokument. 
  

                                                 
3 I intervju framgår att skyddsbedömning enligt praxis alltid görs i mottaget (även i fall av anmälningar i 
pågående ärenden). 
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3. Organisation och ärendehantering 

3.1. Organisation 

Sedan januari 2016 är verksamheten uppbyggd med två 1:e socialsekreterare under 
enhetschefen. En av dem fungerar stödjande gentemot verksamheterna för familjerätt, 
familjehem och ensamkommande barn. Den senast anställda 1:e socialsekreteraren har 
under hösten tagit över mottagningsfunktionen, och fungerar parallellt stödjande för 
utrednings- och öppenvårdsverksamheten.  
 
Förhållandena har under 2015 varit mycket ansträngda, framför allt med anledning av en 
extrem personalomsättning och den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn. 
Personalomsättningen på barnavårdssidan har resulterat i att så gott som hela 
verksamheten består av ny personal, undantaget en av de 1:e socialsekreterarna. Det har 
även skett byte av enhetschef, och funktionen hålls sedan början av 2016 av en tillförordnad 
chef.  
 
Båda 1:e socialsekreterare har längre erfarenhet inom området. Vid sidan av de 1:e 
socialsekreterarna är det endast någon enstaka av handläggarna som har socionomexamen. 
Det framgår i granskningen inte i vilken utsträckning medarbetarna i nuläget möter de 
kompetenskrav som gäller för vissa arbetsuppgifter. 
 
I intervjuerna uttrycks från flera håll att uppdelningen av socialtjänsten under ett flertal 
nämnder medför svåra utmaningar, såväl internt som för kontinuitet och kvalitet för brukaren. 
Bland annat uppges att resurser riskerar att utnyttjas suboptimalt då det krävs parallella 
funktioner inom de respektive förvaltningarna. Detta accentueras av ökade krav på bl a 
dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete, samt utökade åtaganden mot olika 
klientgrupper. Det framkommer synpunkter om att det vore rimligt med gemensamma 
insatser på öppenvårdssidan mellan vuxen- och barn/ungdomssidan av socialtjänsten; i den 
rådande organisationen uttrycks ett stort behov av öppna insatser för barn och unga, inte 
minst på missbrukssidan och avseende fältarbete. Ett annat gränssnitt, vars 
ändamålsenlighet ifrågasätts, gäller uppdelningen av SoL- respektive LSS-beslut för barn. 
Vidare kommer det till uttryck att uppdelningen gör att vissa stödjande funktioner saknas. 
Detta gäller bl a systemansvarig för verksamhetssystemet. 
 
Enligt vad som framkommer ligger politikens och kontorsledningens fokus på skol- och 
förskolefrågor, vilket ses som en naturlig följd av den valda organiseringen där 
socialtjänstens barn- och ungdomsdel är omfattningsmässigt liten i jämförelse med den 
pedagogiska verksamheten. Denna bild förstärks av vad som framkommer i en genomgång 
av nämndsprotokollen. 

3.2. Anmälans hantering m m 

Anmälningar om barn som misstänks fara illa hanteras av en mottagsfunktion i form av 1:e 
socialsekreterare. Receptionen tömmer post och fax och lämnar vidare. Skyddsbedömning 
görs enligt vad som uppges alltid av mottaget. Förhandsbedömningar genomförs 
företrädesvis av mottaget. I intervjuerna framgår dock att det händer att även utredarna 
genomför förhandsbedömningar i vissa fall. Beslut om att öppna eller ej öppna utredning tas 
dock av mottaget/1:e socialsekreterare. Vardagskväll och helger tar den länsgemensamma 
sociala jouren emot anmälningar.  
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Barnets socialsekreterare, med ansvar för bl a uppföljning av placerade barn, utgörs av 
utredande socialsekreterare. 

3.3. Antal anmälningar och utredningar 

 
 
Det finns ingen förd statistik avseende hur många förhandsbedömningar som drar över tiden, 
men från förvaltningens sida görs en uppskattning att nio av tio beslut om att öppna/ej öppna 
utredning sker inom 14 dagar. Härvidlag uppges att det skett en avsevärd förbättring jämfört 
med första halvåret 2015. När det gäller utredningstiderna uppges att förlängd utredningstid 
(utöver 4 månader) begärts i ett fall under 2015.  
 
Under 2015 blev 120 barn placerade, varav 19 inte var ensamkommande asylsökande. Det 
finns ingen samlad statistik över i vilken mån barnen besöks/följs upp i enlighet med de 
allmänna råden. I intervjuerna ges indikationer om att detta hittills har gjorts. Givet den stora 
ökningen av placerade barn i och med ökningen av antalet ensamkommande finns rimligtvis 
stora utmaningar att besöka barnen var tredje månad framöver.  
 
I intervjuerna uttrycks att ärendebelastningen förvisso är hög, men att ansträngningsnivån 
generellt är hanterbar. Det uppges att dokumentationen i ärendena i stor utsträckning släpar 
efter; beslut fattas och kommuniceras inom angiven tid, men dokumentationen är inte 
färdigställd.4 
 
                                                 
4 Justitieombudsmannen riktade 2009 kritik mot en socialnämnd i ett fall där beslut i och för sig tagits 
och kommunicerats inom de lagstadgade fyra månaderna, men där sammanställningen av 
utredningen dragit ut på tiden. Även om JO inte gör någon närmare bedömning av vad som är att 
betrakta som orimligt lång tid ska fördröjd dokumentering rimligtvis ses som en avvikelse från 
socialtjänstlagens intentioner. Enligt vår bedömning är det också ett avsteg från förvaltningsrättsliga 
principer att på detta sätt skilja mellan ”den skrivna utredningen” och ”den faktiska utredningen”, och 
det finns en risk att rättsäkerheten för den enskilde åsidosätts.  
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3.4. Stöd m m 

Det uttrycks att det finns ett stort behov av stöd i och med att personalen i stor utsträckning 
är ny, oerfaren och utan socionomutbildning. Även om mottagningsfunktionen upplevs som 
rationell framkommer synpunkter om att den delade funktionen mottag/1:e socialsekreterare 
inverkar på möjligheten att tillhandahålla tillräckligt stöd för handläggarna givet de stora 
behoven. Då så gott som hela personalstyrkan är ny saknas också förutsättningarna för 
mentorsliknande verksamhet, som tidigare varit vid handen.  
Extern handledning erbjuds en gång i månaden. Veckovis sker gruppvisa sammankomster 
för utredarna, och enskild tid för handledning sker efter överenskommelse. Enligt uppgift 
fanns under tidigare enhetschef en ordnad introduktion för nyanställda, men under rådande 
omständigheter har detta inte upprätthållits. 

3.5. Information 

 
Informationsinsatser till skola och förskola avseende anmälningsplikten och rutiner för 
anmälan har under rådande omständigheter fått stå tillbaka under 2015. Den uppfattning 
som ges uttryck för är dock att kunskapen i skola och förskola är godtagbar. Återkoppling i 
anmälningsärenden sker enligt uppgift regelmässigt till skola och förskola.  
 
På kommunens hemsida finns kortfattad information kring anmälnan om barn som misstänks 
fara illa, samt tydliga kontaktuppgifter till socialtjänsten och även länkar till externa resurser. 

4. Uppföljning, kvalitetsarbete, intern kontroll m m 

4.1. Uppföljning och återrapportering 

 
Det sker till nämnden eller arbetsutskottet ingen systematiserad löpande rapportering av 
centrala verksamhetsmått inom socialtjänstområdet. Det sker heller inga stickprovsvisa 
kontroller av delegerade beslut. Av nämndsprotokollen framgår att socialtjänstfrågor endast 
undantagsvis dryftas i besluts- eller informationspunkter, undantaget delegationsbesluten 
som rapporteras kontinuerligt varje månad. Föredragande tjänsteman är 1:e 
socialsekreterare.  Från förvaltningens håll uttrycks att nämnden i mycket liten utsträckning 
efterfrågar och intresserar sig för beskrivningar och mått avseende 
barnavårdsverksamheten. Undantag utgörs av några enstaka ledamöter, och detta gäller 
företrädesvis i arbetsutskottet. 
 
Det sker ingen uppföljning på verksamhetsnivå (och då heller inte till nämnd) kring 
åtagandena enligt lag och förordning avseende placerade barn, exempelvis frekvens, former 
och innehåll i de individuella uppföljningarna.  
 
Det finns inom verksamheten inget system för avvikelserapportering. 

4.2. Kvalitetsarbete 

Det finns inom socialtjänstområdet inget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Enligt vad som framkommer sker heller ingen systematisk kvalitetsrapportering i enlighet 
med socialstyrelsens föreskrifter. I intervjuerna framförs att ett utvecklingsarbete är påbörjat 
avseende kvalitetsledningssystem, och att detta till viss del sker i samverkan med 
vuxensidan av socialtjänsten (dvs under annan nämnd). Personalomsättningen anges som 
ett skäl till att utvecklingsarbetet hittills inte burit frukt. 
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5. Stickprovsundersökning 
Inom ramen för granskningen har en stickprovsundersökning av förhandsbedömningar 
genomförts. Syftet har varit att undersöka efterlevnaden av socialtjänstlagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter när det gäller handläggning och dokumentation i ett antal 
aspekter. Urvalet har varit av slumpkaraktär och rymmer 14 förhandsbedömningar från 
mottagningsenheten med beslut att inte inleda utredning mellan juli och december 2015. 
Resultatet av undersökningen framgår i sin helhet i tabellform i bilaga 3.  

5.1. Anmälans hantering 

Dokumentation av en anmälan ska innehålla uppgifter om: 
 

 vad saken gäller, 
 vem eller vilka som uppgifterna avser, 
 vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt, 
 när och hur uppgifterna har lämnats till nämnden, och 
 namn och befattning eller titel på den som har tagit emot uppgifterna. 

 (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 
Genomgående i stickproven finns uppgifter angivna enligt ovan. I ett fall anges fel datum för 
när uppgifterna lämnats. Som ett allmänt råd anger Socialstyrelsen att det bör framgå av 
dokumentationen att nämnden har kontrollerat med uppgiftslämnaren att muntliga uppgifter 
har uppfattats korrekt (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §).5 Vi noterar att i det enda av stickproven 
där det skett muntlig anmälan, så framgår det inte om kontroll med uppgiftslämnaren skett 
eller ej. 
 
Socialstyrelsens allmänna råd anger att den som har gjort anmälan bör informeras om att 
anmälan tagits emot och av vem (SOSFS 2014:6). Vidare bör (anmälningspliktig) anmälare 
informeras om möjligheten till återkoppling om huruvida en utredning har inletts, inte har 
inletts eller redan pågår (SOSFS 2014:6). I stickproven går det endast i något enstaka fall 
utläsa sådana uppgifter.6 

5.2. Skyddsbedömningen 

 
När en anmälan som rör barn eller unga kommer in ska en omedelbar skyddsbedömning 
göras samma dag.7 Denna ska dokumenteras och innehålla uppgifter om: 

 vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart skydd, 
 vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens 

bedömning, 
 när bedömningen har gjorts, samt 
 namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen. 

(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 
 

Genomförd skyddsbedömning finns dokumenterad i samtliga undersökta förhands-
bedömningar. Vi noterar att formuleringarna i skyddsbedömningarna genomgående är av 

                                                 
5 Om en anmälan görs anonymt, bör nämnden be anmälaren att återkomma vid ett senare angivet 
tillfälle för att svara på kompletterande frågor vid behov (SOSFS 2014:6). 
6 I sammanhanget ska dock nämnas att återkoppling till anmälningspliktiga är standard enligt vad som 
uppges i intervjuerna. 
7 Eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent på dagen. 
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standardkaraktär, och inte beskriver vilka faktiska händelser och omständigheter som ligger 
till grund för bedömningen.8 I intervju framgår att det finns en medvetenhet att detta inte är i 
linje med vad som föreskrivs. Det poängteras att oavsett formuleringen ligger alltid en 
bedömning bakom ställningstagandet, och att formuleringen specificeras när detta motiveras 
särskilt (exvis i fall av våld). 
 
Vi noterar också att datum och namn/befattning inte anges i anslutning till bedömningarna. 

5.3. Beslut att inte inleda utredning  

 
Om nämnden efter en förhandsbedömning beslutat att inte inleda en utredning enligt SoL, 
ska detta dokumenteras med uppgifter om: 
 
 att en utredning inte inleds, 
 skälen för nämndens beslut, 
 beslutsdatum, och 
 namn och befattning eller titel på den som har fattat beslutet. 

 
Om förhandsbedömningen gäller ett barn, och barnet inte själv har kommit till tals, ska 
anledningen till detta dokumenteras.(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 
Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom 
fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. (SoL 11 kap 1a §) 

 
I samtliga undersökta förhandsbedömningar anges att utredning inte inleds. Skälen för 
beslutet finns angivet i tretton av de fjorton förhandsbedömningarna.9 I ett par av besluten 
noterar vi generella formuleringar som inte är formulerade med utgångspunkt i det enskilda 
ärendets karaktär.10 Genomgående anges beslutsdatum och namn kombinerat med 
befattning. I de fall barnet inte kommit till tals under förhandsbedömningen ser vi ett par 
exempel på att det saknas angiven anledning till detta (även när anledningen rimligtvis inte 
är barnets låga ålder). 
 
I urvalet finns två förhandsbedömningar som pågått mer än 14 dagar. I en av dessa saknas 
angivet skäl till detta. 

5.4. Hembesök, kontakt med utomstående m m 

 
I förarbeten såväl som i JO-beslut betonas att en förhandsbedömning inte är en mindre 
utredning utan just en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte.11 I ett av 
stickproven noterar vi att hembesök har gjorts inom ramen för förhandsbedömningen. I 
dokumentationen finns skälen till detta inte tydligt angivet. I ett annat fall saknas motivering 

                                                 
8 Företrädesvis av typen "innehållet i anmälan är inte av den karaktären att nn bedöms vara i behov av 
omedelbart skydd". 
9 I det fall där skäl inte anges finns formuleringen "Bedömningen är att nn:s situation inte behöver 
utredas jml SoL". 
10 ”Det finns inte någon oro för nn. Familjen önskar inget stöd av socialtjänsten" respektive 
"Bedömningen är att nn:s situation inte behöver utredas jml SoL". 
11 Prop. 1979/80:1 s. 400, jfr Prop 2012/13:10 s. 58, samt JO 3870-1997, 1095-1994, 1209-2011, 
2914-2011 och 3986-2013. 
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till varför sambo (ej vårdnadshavare) medverkar vid anmälningsmötet tillsammans med en av 
vårdnadshavarna.12 

6. Samlad bedömning utifrån syfte och revisionsfrågor 
Vår samlade bedömning är att den löpande hanteringen av inkomna orosanmälningar i 
väsentliga delar sker på ett ändamålsenligt sätt. Denna bedömning grundar vi framför allt på 
att hanteringen är organiserad i en särskild mottagsfunktion, och där bemanningen i nuläget 
har erforderlig kompetens och erfarenhet. Vi bedömer dock att det stödjande ramverket i 
form av dokumenterade rutiner är svagt. I och med detta är hela processen i hög grad 
personberoende, och nämnden har i detta avseende inte säkerställt hanteringens kvalitet. 

Det finns anledning för nämnden att säkerställa att dokumentationen i anmälningsärenden 
sker i enlighet med föreskrifter och rekommendationer. Detta gäller framför allt skydds-
bedömningar, där vi ser brister i förhållande till de dokumentationskrav som Socialstyrelsen 
ställt upp. Vi noterar att utredningstiderna 2015 endast i något enstaka fall behövt förlängas 
över fyra månader, men bedömer att det inte är tillfredsställande att sammanställningen av 
dokumentationen enligt uppgift släpar efter i många fall. 

Nämnden följer i liten utsträckning upp sådana centrala verksamhetsmått som enligt vår 
bedömning är nödvändiga för att kunna göra verksamhetsrelaterade bedömningar och fatta 
strategiska beslut inom det aktuella området för granskning. Givet bemanningsläget och 
ärendebelastningen ser vi som angeläget att nämnden agerar aktivt och efterfrågar en tät 
och regelbunden rapportering från förvaltningen inom dessa områden. Detta inbegriper 
volymer och tider för förhandsbedömningar och utredningar, samt genomförandet av 
uppföljningar avseende placerade barn. Sammantaget ser vi behov av såväl kvantitativ 
uppföljning som kvalitativ granskning från nämndens sida i de aktuella frågorna. I 
granskningen indikeras att nämndens fokus på socialtjänstfrågorna är mycket begränsat i 
jämförelse med frågor inom övriga ansvarsområden, vilket vi ser allvarligt på då kommunens 
ansvar för barnavårdsfrågor utgör ett mycket särskilt och omfattande åtagande.  

Socialstyrelsens föreskrifter kring kvalitetsarbete trädde ikraft januari 2012, och det är (trots 
personalbyten på centrala poster) anmärkningsvärt att något ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ännu inte finns på plats. Vi ser ett sammanhållet ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete som en förutsättning för säkerställa kontinuerlig kontroll och 
förbättring av verksamheterna. Till detta hör frågor om bl a systematiska former för 
uppföljning av avvikelser, samt om egenkontroll och upprättande av årlig 
kvalitetsredovisning. Nämnden har i detta avseende inte tagit nödvändigt ansvar och bör 
snarast säkerställa att verksamheten i dessa avseenden möter de krav som ställs i lag och 
föreskrifter.  

Vi ser bemannings- och kompetensfrågan som en uppenbar verksamhetsrisk, som 
föranleder ett aktivt, strategiskt och långsiktigt engagemang från nämndens sida. Detta inte 
minst med anledning av en extrem personalomsättning samt en mycket stor andel anställda 
med kort erfarenhet och utan socionomexamen. Utifrån socialtjänstlagen har nämnden ett 
mycket tydligt ansvar att säkerställa att personalen har tillräcklig erfarenhet och erforderligt 
stöd för uppgifterna. Vår bedömning är att nämnden måste ta ett avsevärt större ansvar för 
att säkerställa att kompetenskraven enligt lag och föreskrifter är uppfyllda i nuläget och på 
sikt. Landets socialtjänster möter generellt väldigt stora utmaningar avseende bemanning, 
kompetenssäkring och växande åtaganden, vilket ställer mycket stora krav på proaktivitet 
från socialnämnderna sida. Vi har ingen anledning att bedöma läget annorlunda i Hylte 

                                                 
12 Medverkan vid anmälningsmöte gäller endast den som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 1 § SoL.  
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kommun, utan ser snarare att utmaningarna för barn- och ungdomsnämnden här är 
ytterligare accentuerade med anledning av de iakttagelser och bedömningar som vi gjort. 

Från förvaltningens håll framförs att den uppdelade socialtjänsten mellan flera nämnder 
medför utmaningar för verksamheten i flera avseenden. Detta föranleder enligt vår 
bedömning nämnden att analysera verksamhetens förutsättningar ur klient-, medarbetar- och 
styrningsperspektiv. Här vill vi särskilt poängtera nämndens ansvar att säkerställa en 
ändamålsenlig myndighetsutövning och insatsverksamhet för barn och unga på 
socialtjänstens område. 

Vi bedömer att nämnden generellt måste stärka sin uppföljning på socialtjänstens område, 
för att få tillräckligt underlag för välinitierade beslut och bedömningar i angelägna strategiska 
frågor. Av vad som framkommer i nämndsprotokoll och intervjuer ägnas socialtjänsten inte 
det utrymme som rimligtvis är erforderligt med tanke på ansvarsområdets omfattning och 
allvar. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån revisionsfrågorna är som följer:  

 Vilka rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga styrdokument finns för hantering av 
orosanmälningar respektive uppföljningar av placerade barn?  

Av vad som framkommer i granskningen har processen från anmälan till utredning och 
uppföljning i mycket liten utsträckning blivit föremål för upprättade ändamålsenliga 
rutiner. De huvudsakliga momenten vid mottagande av orosanmälningar finns mycket 
kortfattat dokumenterade, och vår bedömning är att dokumentet i liten utsträckning 
tillförsäkrar en ändamålsenlig och rättsäker hantering. Verksamheten saknar ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Är organisation och ansvar avseende hantering av orosanmälningar respektive 
uppföljningar av placerade barn väl definierade och dokumenterade? 

Orosanmälningar hanteras av en särskild mottagningsfunktion, av allt att döma med 
erfaren och kompetent bemanning för uppdraget. Delegationsordningen anger vilka 
ansvarsförhållanden som råder. Barnets socialsekreterare, med ansvar för bl a 
uppföljning av placerade barn, utgörs av utredande socialsekreterare. 

 I vilken mån finns rutiner och systematik avseende information till skola och 
förskola kring anmälningsskyldigheten och rutiner för anmälningar av barn som 
far illa? 

Informerande insatser har tidigare bedrivits till bl a skola/förskola, elevhälsa och 
föräldrar, men detta har enligt vad som framkommer fått stå tillbaka under 2015. En 
handlingsplan vid anmälan till socialtjänsten beskriver tillämpliga lagrum samt 
tillvägagångssättet vid orosanmälningar från barnhälsovårdens sida. Handlingsplanen är 
i behov av uppdatering utifrån aktuella regler och stödjande dokument. På kommunens 
hemsida finns information och kontaktuppgifter kring förfarandet vid misstanke om att ett 
barn far illa. 

 Hur sker återrapporteringen till nämnden kring hanteringen av orosanmälningar 
respektive uppföljningar av placerade barn? I vilken mån ligger uppföljningen av 
placerade barn till grund för förbättringsarbete avseende kvaliteten i den sociala 
barnavården?  

Det sker till nämnden eller arbetsutskottet ingen systematiserad löpande rapportering av 
centrala verksamhetsmått inom socialtjänstområdet. Det sker heller inga stickprovsvisa 
kontroller av delegerade beslut. Enligt vad som framkommer i granskningen sker ingen 
systematisk uppföljning på verksamhetsnivå kring de åtaganden som gäller för den 
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individuella uppföljningen av placerade barn. Det finns inget system för 
avvikelsehantering. 

7. Identifierade förbättringsområden  
 
Vi rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att 
 
 Skärpa sitt fokus, sin bevakning och sin strategiska planering avseende socialtjänsten, 

och på så sätt öka möjligheterna till aktiv styrning från nämndens sida.  

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

 Tillse att det finns rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker hantering i alla led 
från anmälan och utredning till uppföljning. 

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

 Snarast anta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 Säkerställa att personalen uppfyller nödvändiga kompetenskrav enligt lag och 
föreskrifter och agera proaktivt för att säkerställa personalförsörjningen och 
kompetensnivån inom myndighetsutövningen på längre sikt. 

 

 

 

Hyltebruk den 14 april 2016 

 
 
Erik Wesser        
EY  
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Källförteckning 
 
Intervjuer: 
 
Stigert Pettersson, barn- och utbildningschef (telefonintervju) 

Sven Holmberg, tillförordnad IFO-chef barn och unga 
 
1:e socialsekreterare familjehem, familjerätt samt ensamkommande 

1:e socialsekreterare utredare samt mottag 

Handläggare barnavårdsutredning samt ensamkommande barn 

 

 



 
 
 

 

Bilaga 1. Rutin förhandsbedömning 

 



 
 
 

 

Bilaga 2. Punkter för stickprovsundersökning förhandsbedömningar 

 Det anges vad saken gäller (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 Det anges vem/vilka anmälan avser (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 Uppgiftslämnare framkommer (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 Det anges när och hur uppgifterna lämnats (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 
 Det anges namn + befattning/titel på den som tagit emot anmälan (SOSFS 2014:5, 5 

kap 1 §) 
 Muntliga uppgifter har kontrollerats med anmälare/ anonym anmälare per telefon har 

anmodats att återkomma (SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §, SOSFS 2014:6) 
 Informerat anmälare om att anmälan tagits emot (SOSFS 2014:6) 
 Anmälaren har informerats om möjligheterna att få återkoppling (SOSFS 2014:6) 
 Skyddsbedömning: Det framgår vilken bedömning som gjorts av behovet av 

omedelbart skydd (SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 
 Skyddsbedömning: Det anges vilka faktiska händelser och omständigheter som ligger 

till grund för bedömningen (SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 
 Skyddsbedömning: Det anges när bedömningen är gjord (SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 
 Skyddsbedömning: Namn + befattning/titel på den som gjort bedömning (SOSFS 

2014:5, 5 kap 4 §) 
 Det anges att utredning inte inleds (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Skäl för beslut att inte inleda utredning anges (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Skäl för beslut att inte inleda utredning är formulerade med utgångspunkt i det 

enskilda ärendets karaktär (dvs ej standardformulering) (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Beslutsdatum anges (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Namn + befattning/titel på den som fattat beslutet (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Anledning till att barnet själv inte kommit till tals (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 
 Uppgifter har hämtats in från utomstående, hembesök etc (Prop. 1979/80:1 s. 400, 

Prop 2012/13:10 s. 58, SoS 2015 Handläggning och dokumentation s 372ff m m) 
 Förhandsbedömning gjord inom 14 dagar  (SoL 11 kap 1a §) 
 Det anges skäl för längre tid än 14 dagar (SoL 11 kap 1a §) 



 
 
 

 

Bilaga 3. Resultat av stickprovsundersökning förhandsbedömningar 

 Ja Nej Framgår ej Ej aktuellt Kommentar 

Det anges vad saken gäller  
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

14     

Det anges vem/vilka anmälan avser 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

14     

Uppgiftslämnare framkommer 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

14     

Det anges när och hur uppgifterna lämnats 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

13 1*   *Fel datum angivet 

Det anges namn + befattning/titel på den som 
tagit emot anmälan 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §) 

14     

Muntliga uppgifter har kontrollerats med 
anmälare/ anonym anmälare per telefon har 
anmodats att återkomma 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 1 §, SOSFS 2014:6) 

  1 13  

Informerat anmälare om att anmälan tagits emot 
(SOSFS 2014:6) 

1  10 3  

Anmälaren har informerats om möjligheterna att 
få återkoppling (SOSFS 2014:6) 

  12 2  

Skyddsbedömning: Det framgår vilken bedömning 
som gjorts av behovet av omedelbart skydd  
(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

14     

Skyddsbedömning: Det anges vilka faktiska 
händelser och omständigheter som ligger till 
grund för bedömningen 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

5 9*   *Företrädesvis standard-formulering av 
typen "innehållet i anmälan är inte av den 
karaktären att nn bedöms vara i behov av 
omedelbart skydd" 

Skyddsbedömning: Det anges när bedömningen 
är gjord  
(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

1 13*   *Ingen angivelse i anslutning till 
bedömningen 

Skyddsbedömning: Namn + befattning/ 
titel på den som gjort bedömning 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 4 §) 

 14*   *Ingen angivelse i anslutning till 
bedömningen 

Det anges att utredning inte inleds 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

14     

Skäl för beslut att inte inleda utredning anges 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

13 1*   *"Bedömningen är att nn:s situation inte 
behöver utredas jml SoL" 

Skäl för beslut att inte inleda utredning är 
formulerade med utgångspunkt i det enskilda 
ärendets karaktär (dvs ej standardformulering) 
 (SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

12 2*   *"Det finns inte någon oro för nn. 
Familjen önskar inget stöd av 
socialtjänsten" respektive 
"Bedömningen är att nn:s situation inte 
behöver utredas jml SoL" 



 
 
 

 

Beslutsdatum anges 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

14     

Namn + befattning/titel på den som fattat 
beslutet 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

14     

Anledning till att barnet själv inte kommit till tals 
(SOSFS 2014:5, 5 kap 2 §) 

2 3  9* *Barnet har kommit till tals 

Förhandsbedömning gjord inom 14 dagar  
(SoL 11 kap 1a §) 

12 2    

Det anges skäl för längre tid än 14 dagar 
(SoL 11 kap 1a §) 

1 1  12  

Uppgifter har hämtats in från utomstående, 
hembesök etc 
(Prop. 1979/80:1 s. 400, Prop 2012/13:10 s. 
58, SoS 2015 Handläggning och dokumentation s 
372ff m m) 

2* 12   *I ett fall hembesök inom ramen för 
förhandsbedömningen, i ett fall sambo (ej 
vårdnadshavare) delaktig i 
anmälningssamtalet 

 


