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Sammanfattning
Stadsrevisionen har under 2015 genomfört en granskning av
barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning.
Projektrapporten har överlämnats till stadsdelsnämnderna i
Kungsholmen, Spånga-Tensta och Skarpnäck samt till
socialnämnden för yttrande. Syftet med granskningen är att bedöma
om nämnderna har en fungerande organisation och en
ändamålsenlig hantering av barn- och ungdomsärenden samt om
barnrättsperspektivet beaktats i handläggningen.
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I rapporten framgår att de granskade stadsdelsnämnderna behöver
utveckla hanteringen av ärenden som omfattar barn och unga. Vissa
moment brister och behöver utvecklas för att säkerställa en rättssäker
handläggning samt att barnperspektivet beaktas. Utifrån redovisade
bedömningar och iakttagelser lämnar revisorerna rekommendationer.
För att säkerställa en rättsäker handläggning inom det sociala barn- och
ungdomsarbetet arbetar förvaltningen kontinuerligt med att utveckla
och förbättra organisation, metoder och rutiner. Inom familjeenheten
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har under hösten 2015 inrättats en mottagningsgrupp och under 2016
kommer bland annat upprättandet av utrednings-, vård- och
genomförandeplaner att vara fokusområden.

Bakgrund
Stadsrevisionen har under 2015genomfört en granskning av
barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning.
Projektrapporten har överlämnats till stadsdelsnämnderna i
Kungsholmen, Spånga-Tensta och Skarpnäck samt till
socialnämnden för yttrande.
Svarstiden sträcker sig till den 5 februari 2016.
Ärendet
Syftet med granskningen av barnrättsperspektivet i socialtjänstens
handläggning är att bedöma om nämnderna har en fungerande
organisation och en ändamålsenlig hantering av barn- och
ungdomsärenden och om barnrättsperspektivet beaktas i
handläggningen.
Stadsrevisionen bedömer att stadsdelsnämnderna behöver utveckla
sin handläggning av barn- och ungdomsärenden. Vissa moment i
handläggningsprocessen brister och behöver utvecklas för att
säkerställa en rättssäker handläggning samt att barnrättsperspektivet
beaktas. Det gäller främst utredningsplanering samt vård- och
genomförandeplaner. Även efterlevnaden av socialtjänstlagens
tidsgränser vad gäller förhandsbedömning och utredning behöver
förbättras.
Stadsdelsnämnderna har i huvudsak fungerande organisationer för
att ta emot samt utreda ansökningar och anmälningar. De
lagstadgade övre tidsgränserna vad gäller förhandsbedömning och
utredning hålls inte helt. En förhandsbedömning ska genomföras
inom fjorton dagar. En utredning ska bedrivas skyndsamt och vara
dokumenterad och kommunicerad inom fyra månader.
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Utredningsplan saknas i flertalet fall. Planeringen ska göras i
nära samråd med barn och vårdnadshavare och är en viktig del i
utredningsprocessen. Det är viktigt att i planeringsfasen vidta
åtgärder som skapar förutsättningar för utredningen att bedrivas
skyndsamt samt att göra tydligt för barnet eller den unge och
vårdnadshavarna om vilka kontakter som är planerade att tas i
utredningen.
Det finns även vissa brister i individuppföljningen. Det saknas i
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flera fall vård- och genomförandeplaner. Vårdplanen ska dels
tydliggöra barnets eller den unges enskilda behov och dels skapa
förutsättningar för uppföljning och bedömning av vårdens resultat.
Det är i vårdplanen barn, ungdom och vårdnadshavare ger ett
undertecknat samtyckte till den planerade vården. Den ska följas
upp av nämnd och förvaltning.
När det gäller barnrättsperspektivet i förhandsbedömning och
utredning framgår det i huvudsak väl.
Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer med
anledningen av granskningsresultatet. Stadsdelsnämnderna bör

se över och utveckla planeringen av utredningen samt se till
att den dokumenteras utifrån kraven i lagstiftning och
riktlinjer

säkerställa att lagstiftningens tidsgränser för
förhandsbedömning och utredning följs

se över och utveckla upprättandet av vård- och
genomförandeplaner utifrån lagstiftning och riktlinjer
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning Social omsorg.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens mål är en rättssäker myndighetsutövning som
tillgodoser samtliga krav som ställs på verksamheten avseende stöd
och skydd för barn och unga. För att säkerställa en rättsäker
handläggning arbetar familjeenheten inom avdelning Social omsorg
kontinuerligt med att utveckla och förbättra organisation, metoder
och rutiner. Chefer och medarbetare inom familjeenheten har tagit
del av det resultat och de rekommendationer som Stadsrevisionen
lämnat och kommer att beakta dem i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Under 2015 har förvaltningen fattat beslut om att förstärka
familjeenheten med två heltidstjänster, organiserade som en
mottagningsgrupp. Mottagningsgruppens uppdrag är att ta emot
inkomna ansökningar och anmälningar och vid behov genomföra
skydds- och säkerhetsbedömningar och förhandsbedömningar inom
lagstadgade tidsgränser samt dokumentera detta.
Mottagningsgruppen är även en kontaktyta mot förvaltningens
samverkanspartners samt ansvarar för enhetens jourtelefon som
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används bland annat för konsultationer och mottagande av inkomna
anmälningar från allmänheten, andra myndigheter och brukare.
Under 2016 är följande fokusområden och aktiviteter planerade
inom familjeenheten, att
 tydliggöra utredningars omfattning och innehåll genom
utredningsplaner
 upprätta vård- respektive genomförandeplaner utifrån en
analys av beslutsunderlag
 ha en tätare uppföljning mellan chefer och handläggare med
syfte att säkerställa att efterlevnaden av olika tidsgränser i
samband med handläggning av barn- och ungdomsärenden
följs
 i medarbetarsamtal följa upp betydelsen av att efterleva
lagstiftningens olika tidsgränser
 se till att frågan om en rättssäker handläggning fortsatt är en
betydelsefull del vid introduktionen av nya och
återvändande medarbetare
Förvaltningens bedömning är att gjorda och planerade aktiviteter
innebär att rättsäkerheten och kvaliteten inom den sociala barn- och
ungdomsvården säkerställs.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet utgör svar på yttrandet.
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