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Sammanfattning och revisionell
bedömning

Revisorerna i Lekebergs kommun har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att

bedöma om kultur- och bildningsnämndens säkerställer att socialtjänstens barn- och

ungdomsverksamhet är rättssäker, effektiv och ändamålsenlig. Granskningen visar att det

finns förbättringsområden men också att verksamheten på flera sätt fungerar

tillfredsställande.

Kultur- och bildningsnämndens styrning av individ- och familjeomsorg för barn och unga

bedöms som otydlig och ambitioner enligt delårsrapporten är inte mätbara.

Det saknas i dag rutiner för intern kontroll och riktlinjer för att säkerställa en rättssäker

handläggning. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd som började gälla den 1 januari 2012 ska

ledningssystem för kvalitetssäkring utarbetas som omfattar rutiner för handläggningen.

Personal inom barn- och ungdomsenheten som arbetar med handläggning bedöms ha den

kompetens och erfarenhet som motsvarar det som föreskrivs i Socialstyrelsens allmänna

råd. Att personalen också har tillgång till extern handledning bedöms som tillfredsställande.

Granskningen visar att de behov av insatser som bedöms finnas hos barn och unga kan

tillgodoses inom den egna verksamheten eller genom extern vård. För att tillgodose behov

av familjehemsvård har ett samarbete initierats med ytterligare kommuner, vilket bedöms

som tillfredsställande.

Ansvarsfördelningen mellan kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden

bedöms som tydliggjord genom nämndernas reglementen. Att dessa även påtalar ansvar för

samordning av insatser då båda nämnderna är aktuella i en familj bedöms som

betydelsefullt och tydliggörande.

Rekommendationer

- För att säkerställa barn- och ungdomsverksamhetens effektivitet rekommenderas

att mål bör utarbetas som följs av aktiviteter för hur de uppsatta målen ska nås samt

hur de ska följas upp. För att nå syftet med aktuell organisation rekommenderar vi

att detta speglas i nämndens styrning.

- Nämnden bör utarbeta rutiner för en intern kontroll och riktlinjer som säkerställer

en rättssäker handläggning.

- Formen för samverkan mellan nämnderna bör tydliggöras. Hur ärenden överflyttas

mellan nämnderna, hur sekretessen mellan nämnderna ska hanteras samt hur

samverkan ska ske i ärenden då båda nämnderna är involverade i syfte att nå ett

helhetsperspektiv bör struktureras. Vi vill även påtala vikten av att verksamheterna

har att bevaka behov av information kring ansvarsfördelningen till

samverkansparter.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen ska kommunens socialtjänst svara för omsorg och service,

upplysningar, råd, stöd, vård och bistånd till familjer och enskilda som behöver det och där

det inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom bland annat uppsökande arbete ska

socialtjänsten upplysa om verksamheten och främja förutsättningar för goda

levnadsförhållanden som ekonomisk och social trygghet.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga

och goda förhållanden, sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd de behöver

och, om hänsynen till den unge motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet.

Till socialtjänstens viktigaste uppgift hör att ge de barn som samhället har tagit hand om en

god vård.

Kommunernas socialtjänst ska vara av god kvalitet och utföras av personer med lämplig

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras1.

Lekebergs kommun genomförde 2007 organisatoriska förändringar för att effektivisera

socialtjänstens insatser till barn och ungdomar. Förändringen innebär bland annat att

individ- och familjeomsorgen för barn och unga överfördes från vård- och omsorgsnämnden

till kultur- och bildningsnämnden.

Det övergripande syftet med förändringen var att förstärka kommunens förebyggande

arbete bland barn och ungdomar samt, genom att erbjuda tidiga insatser, möjliggöra för

barn och unga att uppnå god livskvalitet på ”hemmaplan”.

1.2. Revisionsfråga
Säkerställs att socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är rättssäker, effektiv och

ändamålsenlig?

1.3. Revisionskriterier
 En ändamålsenlig styrning

 Rutiner för intern kontroll för att säkerställa en rättssäker handläggning

 En adekvat kompetens hos personalen i enlighet med Socialstyrelsens råd

 Tillgång till olika insatser utifrån bedömda behov

 En tydlig ansvarsfördelning mellan kultur- och bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden

 Granskningen avser kultur- och bildningsnämnden.

1.4. Revisionsmetod
Telefonintervju har genomförts med förvaltningschef inom kultur- och bildning samt

enhetschef för Barn- och familjeavdelningen .

1 Socialtjänstlagen 3 kapitlet 3 §
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Styrdokument i form av verksamhetsplanering och budget har granskats och analyserats i

väsentliga delar liksom verksamhetsuppföljning, riktlinjer och rutiner rörande handläggning

och samverkan.
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2. Granskningsresultat

Inom kultur- och bildningsnämndens barn- och familjeenhet finns ansvar för

skolhälsovården, familjecentralen, barn- och elevhälsoteam och social- och

familjerättsteamet.

Social- och familjerättsteamet arbetar med barn och unga upp till 21 år och deras familjer

och har det yttersta ansvaret för att barn och unga i kommunen får det stöd och skydd de

behöver enligt SoL och LSS. Detta team kan ge råd, stöd och hjälp efter beslut om bistånd.

Inom teamet finns fyra handläggare och två utförare (fördelade på två halvtidstjänster).

Utförarna har uppdrag att stödja familjer, barn och unga. De utför även sk

samspelsbedömningar av barn och föräldrar. Hjälp och stöd kan också förmedlas i form av

serviceinsats, dvs utan biståndsbeslut. Detta ges främst genom kortvarigare

samtalskontakter men också genom barn- och elevhälsoteamet i form av barnsamtal,

föräldrastöd och lekterapi.

Barn- och elevhälsoteamet erbjuder genom pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk

kompetens samtal, handledning, råd och stöd samt utför utredningar på skolans uppdrag.

Här finns också en föräldratelefon där möjlighet också finns att få rådgivning anonymt.

Inom teamet finns kurator, specialpedagog och skolsköterska samt psykolog under två dagar

per vecka och tillgång till läkare.

Familjecentralen Lyckträffen är en verksamhet i samverkan mellan kommunen,

vårdcentralen Capio Citykliniken och Svenska kyrkan. Verksamheten är öppen för föräldrar

och barn för att knyta kontakter och olika form av service riktas till familjer såsom

föräldragrupper och rådgivande samtal. En av de handläggande socialsekreterarna riktar

10 % av sin tjänst hit.

Barn- och familjeenheten leds av enhetschef med ansvar för budget, personal och

verksamhet. Att socialtjänstens barn- och familjearbete och skolans elevstödsteam

samorganiserats och har gemensam ledning innebär gemensamma arbetsplatsträffar samt

gemensamma planeringsdagar. Gemensamma rutiner för att uppmärksamma barn i behov

av stöd har inte utarbetats.

2.1. Ändamålsenlig styrning
Delårsrapporten visar varken övergripande mål eller aktivitetsmål för socialtjänstens barn-

och ungdomsverksamhet. Enligt intervjuerna bekräftas att mål för individ- och

familjeomsorgsverksamhet inte blivit tydliga. I delårsrapporten sägs dock att barn ska

erbjudas stöd utifrån behov och att Barn- och elevhälsoteamet ska ge stöd till skolan genom

insatser till individer och till pedagoger.

Nämnden har, enligt intervjuerna, fattat beslut om nämnmål för 2013 som säger att

”verksamhet som fått kännedom om behov av stöd ska senast inom en månad vidtagit

åtgärder för att bedöma vilka insatser som är adekvata”, samt att ”familjecentralen ska

sprida kunskap om barns olika behov och förutsättningar”.

En tydlig styrning efterfrågas gällande bland annat hur verksamheten ska se på vilken form

av hjälp och stöd som ska ges efter ett biståndsbeslut och vad som kan erbjudas utan detta,

dvs som ”service”.
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Delårsrapporten visar ett beräknat underskott inom verksamheten om 100 tkr. Det förklaras

med att familjehemsvården ligger betydligt över budget medan däremot kostnaden för

institutionsvård ligger under budget vid uppföljning i september i år. Totalt ligger

avdelningen 2 procentenheter under budget. Då verksamheten totalt sett hålls inom budget

efterfrågas inga förslag till åtgärder.

Syftet med omorganisationen år 2007, att förstärka det förebyggande arbete bland barn och

ungdomar samt att genom att erbjuda tidiga insatser möjliggöra för barn och unga att uppnå

god livskvalitet på ”hemmaplan”, visar sig vid intervjuerna inte vara helt tydlig.

Förändringen har inneburit att socialtjänstens arbete med barn och unga och skolans ansvar

bättre integrerats på ledningsnivå, vilket framförallt sker i den gemensamma

ledningsgruppen. Enligt förvaltningschefen leder detta till en samsyn som i sig leder till att

det är lättare att se möjligheter till hemmaplanslösningar och ett helhetsperspektiv på

barnets situation. Den gemensamma ledningsgruppen leder också till bra förutsättningar för

att samordna insatser hos de olika verksamheterna.

Nämnden följer verksamheten genom månatliga rapporter som visar ekonomiskt utfall för

de olika posterna samt en kortare skrivelse om vad som anses aktuellt under månaden.

Enhetschefen för barn- och familjeenheten närvarar vid utskott och svarar på aktuella

frågor.

Bedömning och rekommendationer

Kultur- och bildningsnämndens styrning av individ- och familjeomsorg för barn och unga

bedöms som otydlig och ambitioner enligt delårsrapporten är inte mätbara. För att

säkerställa verksamhetens effektivitet rekommenderar att mål bör utarbetas som följs av

aktiviteter för hur de uppsatta målen ska nås samt hur de ska följas upp.

För att nå syftet med aktuell organisering av barn- och ungdomsverksamheten, det vill säga

att förstärka kommunens förebyggande arbete bland barn och ungdomar, att erbjuda

tidiga insatser samt att möjliggöra för barn och unga att uppnå god livskvalitet på hemma

plan, rekommenderar vi att detta speglas i nämndens styrning.

2.2. Rutiner för intern kontroll för att
säkerställa en rättssäker handläggning

Det har inte framkommit att det finns rutiner för intern kontroll som berör handläggningen.

Enhetschefen granskar dock ärenden stickprovsvis, följer att gällande utredningstid hålls

samt vid veckovisa möten diskuterar handläggning och dokumentation med

socialsekreterargruppen. En handläggares samtliga ärenden gås igenom minst en gång per

år tillsammans med enhetschefen.

Nämnden tar del av utredningar gällande placering i familjehem och på hem för vård och

boende (utanför ramavtal), förlängd utredningstid, omedelbart omhändertagande och

ansökan om vård enligt LVU, omprövningar och överväganden enligt delegation.

Bedömning och rekommendationer

Det saknas i dag rutiner för intern kontroll och riklinjer eller för att säkerställa en rättssäker

handläggning. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd som började gälla den 1 januari 2012 ska

ledningssystem för kvalitetssäkring utarbetas som omfattar rutiner för handläggningen.

Enligt kommunallagen har nämnden att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
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verksamheten. Mot denna bakgrund rekommenderar vi nämnden att utarbeta rutiner för en

intern kontroll och riktlinjer som säkerställer en rättssäker handläggning.

2.3. Personalens kompetens
Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser barn och

unga bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd2 ha socionomexamen och minst ett års

yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Den som saknar erfarenhet av detta arbete bör under

minste ett år få en planerad introduktion, planerat stöd och successivt få ansvar för ärenden.

För att självständigt arbete med barn- och ungdomsärenden bör personalen har kunskap om

barns utveckling och behov, hur en utredning genomförs och dokumenteras, planering och

genomförande av samtal, förutsättningar för samverkan, samverkansprocesser och

samarbetspartners roller och mandat, gällande rättsregler och praxis. De ska också ha ett

professionellt förhållningssätt. Personal bör kontinuerligt få stöd och handledning samt

fortbildning för att följa kunskapsutveckling inom området.

I Lekebergs kommun ställs krav på socionomexamen för socialsekreterartjänsterna. Detta

tillgodoses på samtliga tjänster inom Barn- och familjeenheten där socialsekreterarna har en

erfarenhet av arbetsuppgifterna mellan 2 – 30 år. Personalen har tillgång till extern

handledning, något som just nu kombineras med utbildning i samtalsmetodik. I

utredningsarbetet tillämpas BBIC3.

Även utförarna har socionomexamen, båda är vidareutbildade i terapi respektive metodik

för att möta barns och familjers behov.

Det finns en kommunövergripande rutin för introduktion av nyanställda. Idag finns dock

inga rutiner för introduktion för personal som ska arbeta med handläggning av barn och

unga. Enhetschefen beskriver att en introduktionsplan görs anpassad för den nyanställde

samt att denna också får en utsedd mentor som handleder den nyanställde in i

arbetsuppgifterna.

Bedömning och rekommendationer

Granskningen visar att personal inom barn- och ungdomsenheten som arbetar med

handläggning har en kompetens och erfarenhet vi bedömer motsvarar det som föreskrivs i

Socialstyrelsens allmänna råd. Att personalen också har tillgång till extern handledning

bedöms som tillfredsställande.

2.4. Tillgång till insatser utifrån bedömda behov
Utöver den öppenvård som erbjuds av utförarna, familjecentralen och barn- och

elevhälsoteamet kan extern vård upphandlas. Detta kan vara hemmahos-insatser,

föräldrastöd, stöd till barn med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.

Enligt enhetschefen finns tillgång till de insatser som det bedöms finnas behov av. Idag finns

dock svårigheter att rekrytera familjehem. Konsultstöd används ibland för detta och ett av

2 SOSFS 2006:14 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn
och unga

3
Barnets Behov I Centrum. Ett vetenskapligt grundat system för handläggning och dokumentation

vid utredning och uppföljning av barn och unga där målet är att utveckla ett bra samarbete mellan
barnet, dess familj och olika professionella grupper. Socialstyrelsens ansvarar för utbildning och
särskild licens för att arbeta enligt metoden.
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idag 13 aktuella familjehem är upphandlad via konsulentstödd verksamheten. Ett arbete har

påbörjats för att tillsammans med kommunerna Laxå, Kumla, Hallsberg och Askersund för

att utreda former för gemensam hantering av familjehemsverksamheten, vilket innefattar

rekryteringen.

Bedömning och rekommendationer

Granskningen visar att de behov av insatser som bedöms finnas hos barn och unga kan

tillgodoses inom den egna verksamheten eller genom extern vård. För att tillgodose behov

av familjehemsvård har ett samarbete initierats med ytterligare kommuner, vilket bedöms

som tillfredsställande.

2.5. Ansvarsfördelning mellan kultur- och
bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden har ansvar för socialtjänst gällande barn och ungdomar

enligt Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen, lagen om stöd och service för vissa

funktionshindrade, (under 21 år), lagen om vård av unga, lagen om unga lagöverträdare,

namnlagen, passlagen och körkortslagen (under 21 år) samt äktenskapsbalken.4 Detta

inkluderar familjerätt men inte försörjningsstödverksamhet. I reglementet fastslås att

kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har ett gemensamt ansvar

för att insatser som rör barn och familjer samordnas om båda nämndernas verksamhet är

aktuell. Ett gemensamt ansvar finns även för överflytt av ansvar när det pga den enskildes

ålder flyttas mellan nämnderna.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för strukturella, generella och individuella insatser för

vuxna från och med 21 år. Denna innebär stödinsatser och missbruksvård, vård enligt LVM5,

kommunpsykiatri, omsorgsverksamheten för vuxna enligt LSS6 och LASS7. Här finns också

kommunens ansvar enligt alkohollagen, tobakslagen, körkortlagen och passlagen. Nämnden

ansvarar även för försörjningsstöd till personer från och med 18 års ålder. Liksom i kultur-

och bildningsnämndens reglemente påtalas vikten av samordning mellan nämnderna

gällande insatser som berör båda nämnderna och överlämning av ärenden mellan

nämnderna.

Vid intervjuerna framkommer att det saknas skriftliga rutiner för en generell samverkan och

för hur överlämning av ett ärende mellan nämnderna ska ske. Det finns heller inga rutiner

för hur respektive handläggare kan få en helhetsbild över familjens situation om insatser

finns från båda nämnderna. I regel sker konkreta överlämningar av ärenden mellan

nämnderna genom gemensamt möte mellan handläggarna och att ett medgivande inhämtas

för att kunna överlämna för ärendet relevant information.

Skriftliga rutiner8 finns för samarbete mellan Barn- och familjeenhet och Vuxenavdelningen

inom vård- och omsorgsnämnden vid specifika ärenden. Dessa gäller vid anmälan om

4
Lekebergs kommun Kommunfullmäktige 2006-12-07 § 21. Reglemente för Kultur- och

bildningsnämnden i Lekebergs kommun. Gäller fr o m 2007-01-01.

5
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

6
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

7
Lag (1993:389) om assistansersättning

8
Lekebergs kommun. Rutinpärm Barn- och familjeenheten. Upprättad 2007-05-14.
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avhysning av barnfamiljer. Denna innebär att vuxenavdelningen aktualiserar ärendet hos

Barn- och familjeenhet och ett gemensamt hembesök görs. Ärenden gällande anmälan om

el-avstängning hos en barnfamilj hanteras på liknande sätt enligt rutinerna.

Enhetscheferna för respektive verksamhet inom de båda nämnderna träffas, enligt

intervjuerna, kontinuerligt för att diskutera bland annat samverkansfrågor.

Samverkan mellan nämnderna underlättas genom gemensamma möten gällande specifika

frågor, exempel kring missbruk där även polismyndigheten medverkan. Ett problem kan

dock ibland vara att information från externa samverkansparter ibland inte når båda

nämnderna utan stannar där den kommer in. Ett exempel är information från

Regionförbundet där individ- och familjeomsorgen i huvudsak representeras av vård- och

omsorgsnämnden.

Bedömning och rekommendationer

Ansvarsfördelningen mellan kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden

bedöms som tydliggjord genom nämndernas reglementen. Att dessa även påtalar ansvar för

samordning av insatser då båda nämnderna är aktuella i en familj bedöms som

betydelsefullt och tydliggörande.

Vi rekommenderar dock att skriftliga rutiner utarbetas för samverkan mellan nämnderna.

Här bör beröras hur ärenden överflyttas mellan nämnderna, hur sekretessen mellan

nämnderna ska hanteras samt hur samverkan ska ske i ärenden då båda nämnderna är

involverade i syfte att nå ett helhetsperspektiv. Vi vill även påtala vikten av att

verksamheterna har att bevaka behov av information kring ansvarsfördelningen till

samverkansparter.

2012-11-14

Lena Brönnert Fredrik Alm

Projektledare Uppdragsledare


