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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga.
Granskningens syfte är att är att bedöma om socialnämnden säkerställer en
ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på

utredningstider.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej

säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med

fokus på utredningstider.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande

bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation
med tydlig ansvarsfördelning för hantering av inkomna
orosanmälningar?

Ja I
Säkerställersocialnämnden attskyddsbedömning genomförs Delvis
och dokumenteras? ffi
Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte
inleda utredning fattas inom lagstadgade tidsgränser?

Nej t
Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom
lagstadgade tidsgränser?

Nej I
Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende
förlängning av utredningstid i de falldå denna överstiger
lagstadgade tidsgränser, och är dessa beslut i enlighet med
gällande delegationsordning?

Nej I
Säkerställer socialnämnden en tillfredsställande rapportering Nej
av handläggningstider avseende barn- och ungaärenden? I

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer till
socialnämnden:

o Att säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns. Detta mot bakgrund
av att regeringen iförarbetena till socialtjänstlagen uttalar att socialnämnden
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behöver ta fram rutiner för att arbetet med bedömning av barns behov av skydd ska
gå smidigt.

Att säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom forton dagar efter det att
anmälan inkommit.

Att säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

o Att säkerställa en tillfredsställande återrapportering avseende handläggningstider
som, utöver utred ni n gstider, även i nkl uderar förhandsbedöm n i n gar.
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Inledning
Bakgrund
I socialtjänstlagen anges att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far
illa bör anmäla det till socialnämnden. En särskild skyldighet föreligger enligt lag för
anställda på vissa myndigheter och ivissa verksamheter som berör barn och unga
(exempelvis skola, hälso- och sjukvård och tandvård) att till socialtjänsten anmäla
misstanke om att barn far illa.

I socialtjänstlagen klargörs de krav och tidsramar som finns för hantering av inkomna
orosanmälningar rörande barn och unga. När en anmälan inkommer ska socialtjänsten
genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd
(skyddsbedömning). Det finns även bestämmelser om vilka tidsramar som gäller för när
beslut om att inleda/inte inleda utredning ska vara fattat samt hur länge en utredning får
pågå.

Det ligger i nämndens ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande

lagar och regler samt att det finns en god intern kontroll. Lagstiftaren har tydliggjort
vikten av skyndsamhet i utredningar som rör barn eller unga och bristande följsamhet till
detta kan vara ett mått på bristande intern kontroll och/eller att verksamheten inte
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Ett fungerande flöde i utredningsarbetet har betydelse för den enskilde medborgarens
rättssäkerhet men påverkar också arbetssituationen för berörd personal. Utredningar
som tar längre tid innebär att handläggarna tvingas ha fler utredningar öppna samtidigt
vilket vi av erfarenhet vet har betydelse för den upplevda arbetsbelastningen.

Utifrån genomförd riskanalys har revisorerna i Katrineholms kommun beslutat att
genomföra en granskning inom ovan rubricerat område.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig
handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på utredningstider.

Revisionsfrågor:

o Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation med tydlig
ansvarsfördelning för hantering av inkomna orosanmälningar?

o Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och dokumenteras?
o Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas

inom lagstadgade tidsgränser?
o Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom lagstadgade

tidsgränser?
o Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende förlängning av

utredningstid i de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränser, och är dessa
beslut i enlighet med gällande delegationsordning?
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a Säkerställer socialnämnden en tillfredsställande rapportering av handläggningstider
avseende barn- och ungaärenden?

o

a

*e

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Granskningen genomförs huvudsakligen utifrån följande
revisionskriterier:

o Socialtjänstlagen
o 3 kap.3 g

o 3 kap.3a g

o llkaplochlagg
o 1'l kap. 2 g

o 14 kap.1 g

o 6 kap. 6 $ kommunallagen
o 4kap.2SSOSFS2011:9

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att omfatta organisation och ansvarsfördelning för hantering
av inkomna orosanmälningar och handläggningstider rörande barn och unga, samt
nämndens uppföljning av dessa. Granskningen omfattar inte rättssäkerheten i andra
avseenden. Granskningsobjekt är socialnämnden.

Metod
o Genomgång av styrande och stödjande dokument

Genomgång av socialnämndens protokoll

Genomgång av verksamhetsstatistik avseende handläggningstider för
förhandsbedömningar och utredningar samt beslut om förlängning av utredningstid.

Aktgranskning avseende tio skyddsbedömningar, med avseende på om dessa följer
de gällande bestämmelser avseende innehåll.

I ntervjuer med följande funktioner:
o Enhetschefförbarnenheten
o Enhetschef för placeringsenheten

o Treverksamhetsledare
o Fyra socialsekreterare

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

o
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Granskningsresultat
Organisation och ansvarsfördelning
Revisionsfråga 1: Säkerställer socialnämnden ändamåtsenlig organisation med tydtig
a n sva rsfö rde I n i ng fö r h a nte i ng av i n ko m n a o ro sa n m ä I n i n g a r?

I 3 kap 3 $ socialtjänstlagen anges att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten
ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I 3 a g regleras vidare att
nämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller
annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana
uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar:

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder, eller
3. uppföljning av beslutade insatser.

Nämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför de arbetsuppgifter
som avses ovan har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

Enligt 3 kap. 3 $ socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet
och verksamheternas kvalitet ska fortlöpande utvecklas och säkras. I Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SosFS 2011:9) framgår att kvalitet innebär att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar,
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Den som
bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet (4 kap. 2 S SOSFS 2011:9). Med stöd
av ledningssystemet ska socialnämnden planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera
och förbättra verksamheten. Det ingår i arbetet att identifiera, beskriva och fastställa de
aktiviteter och rutiner i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

| 3 kap. 3 a $ första stycket SoL framhålls att det ska finns rutiner för att förebygga,
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet
rörande barn och ungdom.

lakftagelser

Organisation

I Katrineholms kommun hanteras inkomna orosanmälningar i huvudsak av två enheter
inom socialförvaltningen; barnenheten och placeringsenheten. På barnenheten finns
mottagning samt barn- och ungdomsutredare. Vid granskningstillfället arbetar tre
handläggare med mottagning av inkomna orosanmälningar, elva som barnutredare och
fem som ungdomsutredare. Inom placeringsenheten arbetar åtta handläggare med
ärenden som rör placerade barn.

I socialnämndens Nämndens plan med budget 2021 framgår att socialförvaltningen
beslutade att genomföra en organisationsförändring från och med år 2021. I dokumentet
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framgår att organisationsförändringen bland annat innebar att förvaltningen minskade
antalet chefer men förstärkte med ytterligare verksamhetsledare. Barnenheten delades
även till de två nuvarande enheterna för att bättre kunna möta barns och ungdomars
olika behov.

Enligt enheternas verksamhetsplaner för 2022 ansvarar mottagningen för att bland
annat handlägga alla nya ärenden gällande barn och unga. Handläggarna i

mottagningen genomför skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och beslutar om
huruvida utredning ska inledas eller inte. Barn- och ungdomsutredare arbetar med
utredning och uppföljning av insatser till barn, ungdomar och/eller deras föräldrar. Barn-
och ungdomsutredare hanterar även de orosanmälningar som inkommer i redan
pågående ärenden.

Barnutredarna arbetar med barn upp till 12 är och ungdomsutredare med barn frän 12

till 18 år. På placeringsenheten arbetar bland annat placeringshandläggare som främst
arbetar med att utreda och följa upp barn och ungdomar som är placerade ifamiljehem
eller på ett HVB-heml. Vid intervjuer beskrivs placeringshandläggare även handlägga
inkomna anmälningar i redan pågående placeringar där barnet eller den unge redan har
en ansvarig handläggare.

Enheterna leds av varsin enhetschef och ett antal så kallade verksamhetsledare.
Verksamhetsledare är den nära arbetsledande funktionen för socialsekreterare i det
vardagliga arbetet. Utöver chefer, verksamhetsledare och handläggare finns inom
verksamheten också socialadministratör som arbetar med att stötta socialsekreterare
med administrativt arbete som exempelvis att ta emot och fördela inkomna
orosanmälningar till ansvarig socialsekreterare. lntervjuade beskriver att den
länsgemensamma socialjouren i Eskilstuna hanterar de anmälningar som inkommer
utanför kontorstid2.

Vid intervjuer beskrivs att de flesta medarbetare har den formella kompetens som
socialtjänstlagen kräver. De medarbetare som saknar den utbildning som återges i

socialtjänstlagen beskrivs, i enlighet med delegationsordningen, inte ha samma
behörighet som övriga handläggare att fatta beslut i individärenden. Vid intervjuer
uppges även socialsekreterare sakna delegerad beslutanderätt under sitt första
anställningsår, vilket även framgår i dokumentet delegationsordningen för
socialnämnden i Katrineholms kommun (reviderad 2022-04-26 S 20).

lntervjuade framhåller att det under de senaste åren funnits påtagliga svårigheter med
att rekrytera behörig och erfaren personal. Aven om enheterna i dagsläget är i princip

fulltaliga beskrivs en stor del av arbetsgruppen som relativt nya inom barn- och

ungdomshandläggning. Av både intervjuer och i inkommen dokumentation framgår att
förvaltningens arbetsbelastning varit mycket hög under är 2020 och 2021. I

socialnämndens årsredovisning för 2021framgår bland annat att antalet inkomna

1 Hem för vård eller boende
2 Länsjour Södermanland för kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Oxelösund,

__ _ Strängnäs och Vingåker
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anmälningar under de senaste två åren ökat med 44 o/o. Svårigheterna med att rekrytera
och behålla personal i kombination med en ökad arbetsbelastning beskrivs ha inneburit
att det funnits ett behov av att ta in konsulter för att klara uppdraget. Konsulternas
uppdrag avslutades under är 2022.

Rutiner

Vi har inom ramen för granskningen erhållit ett antal rutindokument inom området barn
och unga. Riktlinjer, Bam och ungdomsärenden är det övergripande dokumentet som
beskriver socialforvaltningens myndighetsutövande arbete avseende målgruppen barn
och unga upp till 21 år. Riktlinjen antogs av socialnämnden 2019-04-24 $ 60 och syftet
med dokumentet är att det ska ska vara en vägledning i det löpande arbetet. I

dokumentet framgår att en anmälan om oro för barn och unga kan inkomma via telefon,
brev, e-post eller besök. Enligt riktlinjen ska en anmälan om oro omedelbart följas av en
bedömning av huruvida barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Vidare
framgår att ett beslut att inleda eller inte inleda utredning, om det inte finns synnerliga
skä|, ska fattas inom 14 dagar från det att anmälan har inkommit. Rutinen tydliggör även
de professioner som i sitt yrke omfattas av anmälningsskyldighet till socialnämnden.
Riktlinjer innehåller ingen ytterligare detaljerad information av hur förvaltningen ska
handlägga inkomna orosanmälningar.

I dokumentet Riktlinje4 Enheten bistånd barn, unga och vuxna (BIJV),

Moftagningsgruppen (reviderad 2017-03-07) framgår att en inkommen anmälan
hanteras av en socialsekreterare som ska göra en förhandsbedömning. I de fall det
inkommer en anmälan avseende ett barn som redan är aktuellt inom förvaltningen eller
har ett syskon som har ett pågående ärende, ska anmälan fördelas vidare till redan
ansvarig handläggare som är ansvarig att genomföra skyddsbedömning.

Utöver de dokument som redogjorts för har vi inom ramen för granskningen delgetts
dokumentet Sfeg-för-steg vid omedelbaft omhändeftagande enligt 6 S tyu 3 samt
förvaltningens rutiner avseende familjehemsplacering, jourhemsplacering, vid
tillsättande av kontaktfamilj och kontaWperson samt rutin avseende uppdrag till
öppenvårdför barn och unga. Utifrån att dokumenten innehåller information om andra
delar av handläggningsprocessen än hantering av inkomna orosanmälningar, redogörs
det i denna granskning inte närmare för dessa.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning
för hantering av inkomna orosanmälningar?

Ja.

Vår bedömning är att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för hantering
av inkomna orosanmälningar. Det finns en aktuell delegationsordning och ett flertal
dokumenterade rutiner, processkartor etc. som stöd i arbetet. Berörd personal uppfyller
de kompetenskrav som anges i socialtjänstlagen.

pl#c

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
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Skyddsbedömning
Revisionsfråga 2: Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och
dokumenteras?

Socialstyrelsen uttrycker i sin handbok Utreda bam och unga aft barnets/den unges
behov av skydd eller stöd kan behöva övervägas vid flera tillfällen under pågående

utredning. I socialtjänstlagens 11 kap. 1 a $ regleras dock att nämnden, vid inkommen
anmälan, genast ska göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av
omedelbart skydd. Detta brukar kallas för skyddsbedömning. Skyddsbedömningen ska
dokumenteras.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som
bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) framgår att den
dokumenterade skyddsbedömningen ska innehålla följande uppgifter:

o vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart

skydd,
o vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för

nämndens bedömning,
o när bedömningen har gjorts, och

o namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen.

Regeringen uttalar i förarbetena till socialtjänstlagen att det tydligt ska framgå hur
socialtjänsten kommit fram till vilket behov av skydd ett barn har och att socialnämnden
därför behöver ta fram rutiner så att detta kan gå smidigt.

lakttagelser

1 Riktlinjef Bam och ungdomsärendenframgår att socialförvaltningen har en skyldighet
att dokumentera all myndighetsutövning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. I

dokumentet framgår även att förvaltningen implementerat BBICa som ett stöd för en

strukturerad handläggning och som ett stöd med dokumentationen. Enligt dokumentet
ska dokumentationsstödet underlätta handläggningen och är framtaget utifrån aktuell
lagstiftning och föreskrifter för att öka rättssäkerheten i handläggningen.

Som beskrivits iföregående kapitel framgår i befintlig riktlinje att en anmälan som
inkommit omedelbart ska följas av en skyddsbedömning. Riktlinjerna innehåller inte
någon ytterligare information avseende hur en skyddsbedömning ska handläggas och

dokumenteras.

Vid intervjuer ges uttryck för en god följsamhet till de lagstadgade krav som finns och
det som framgår av mynd i ghetsföreskrifter avseende skyddsbedöm n i nga r.

lmplementeringen av BBIC iförvaltningens verksamhetssystem beskrivs ha förenklat
arbetet med att följa kraven. Att genomföra skyddsbedömningar itid beskrivs ha varit ett

a Barns behov i centrum, en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av

-.,st"d 

i g hetsutövn i ngen som är anpassad efter socialtjänstens regelverk'
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prioriterat område även när verksamheten tidigare upplevt utmaningar utifrån hög

arbetsbelastning. Mottagningen beskrivs utgöras av en erfaren arbetsgrupp som även är
de inom verksamheten som gör flest skyddsbedömningar och därmed har en större
vana av just detta moment än övriga kollegor. Utifrån det uppfattar intervjuade att
mottagningens skyddsbedömningar i regel är av en högre kvalitet än de som görs på

andra enheter. De skyddsbedömningar som gjorts av socialjouren beskrivs överlag vara
välgrundade och i enlighet med gällande bestämmelser.

Aktgranskning

I den aktgranskning som genomförts avseende dokumentation av skyddsbedömningar
framgår i samtliga fall vilken bedömning av barnets behov av omedelbart skydd som
gjorts. I samtliga skyddsbedömningar har det inte bedömts föreligga skälför ett
omedelbart behov av skydd. Urvalet utgjordes av de tio senaste anmälningarna som
in komm it ti ll förvaltn in gen in nan 2022-08-0 1 .

I samtliga skyddsbedömningar framgår datum för när anmälan om oro inkom till
förvaltningen och när skyddsbedömningen är genomförd. Skyddsbedömningen har i

samtliga granskade fall genomförts samma dag som anmälan inkommit. Vi noterar vissa
variationer i tydlighet kring vilka faktiska omständigheter som ligger till grund för den
bedömning som gjorts.

I samtliga granskade skyddsbedömningar framgår titel på den som gjort bedömningen.
I det material som vi tagit del av framgår dock inga uppgifter om namn på den person

som gjort bedömningen. I samband med förvaltningens faktakontroll av rapporten
framkommer att berörda handläggares namn tagits bort som en del i avidentifieringen av
materialet innan det delgavs oss inom ramen för granskningen.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att skyddsbedömning genomförs och dokumenteras?

Delvis.

I den aktgranskning som vi genomfört framgår att skyddsbedömning i huvudsak
genomförs och dokumenteras i enlighet med aktuella bestämmelser. Vi noterar dock
några awikelser, som exempelvis vissa variationer vad gäller hur tydligt faktiska
omständigheter som ligger till grund för bedömningen framgår. I sammanhanget vill vi
poängtera att vår aktgranskning är avgränsad till totalt tio ärenden, vilket innebär att vi
inte kan uttala oss om den totala populationen. Aktgranskningen ger dock en bild av hur
det ser ut ijust de tio granskade ärendena och befintliga krav och bestämmelser gäller
samtliga ärenden.

Regeringen uttalar iförarbetena till socialtjänstlagen att socialnämnden behöver ta fram
rutiner rörande skyddsbedömningar. Vi noterar att Katrineholms kommuns befintliga
rutiner på området inte innehåller någon närmare beskrivning av hur en
skyddsbedömning ska genomföras. Mot bakgrund av detta villvi rekommendera
socialnämnden att se över detta.

12
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Beslut om att inleda/inte inleda utredning
Revisionsfräga 3; Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda
u tre d n i ng fatta s i n o m I ag stadg ade tid sg rä n se r?

I 11 kap. 1 a $ socialtjänstlagen anges att beslut om att inleda eller inte inleda utredning
ska, om det inte finns synnerliga skä|, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan
inkommit. Ett sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning
om det barn som anmälan avser. Processen från inkommen orosanmälan fram till beslut
om att inleda/inte inleda utredning kallas förhandsbedömning

lakttagelser

I nämndens delegationsordning regleras vem/vilken funktion som har rätt att fatta vilken
typ av beslut. Då det för det enskilda barnet anses vara en större risk när en utredning
inte inleds, har nämnden i sin delegationsordning gett socialsekreterare rätt att fatta
beslut om att inleda utredning när det gäller barn och unga, medan verksamhetsledare
har rätt att fatta beslut om att inte inleda utredning (eller att avsluta en utredning som
redan är inledd).

Av socialnämndens verksamhetsstatistik avseende handläggningen av inkomna
anmälningar om barn som far illa framgår att det under perioden 2021-08-01 till
2022-07-3l inkommit totalt 2298 anmälningar. Anmälningar har inkommit från bland
annat myndigheter, skola, förskola, BUP, BVC samt privatpersoner. Anmälningarna har
mottagits och behandlats av otika enheter inom socialförvaltningen. En övervägande
majoritet av anmälningarna har förhandsbedömts av antingen mottagningsenheten för
barn och unga eller av placeringsenheten. Av verksamhetsstatistiken är det inte möjligt
att utläsa hur många unika personer anmälningarna avsåg. I 678 fall (ca 30 %) fattades
beslut om att inleda utredning och i 826 fall (ca 36 %o) fattades beslut om att inte inleda
utredning. I 788 fall (ca 34 %) tillfördes inkommen anmälan en redan pågående

utredning. I sex av fallen framgår inte vilket beslut som fattats.

Av verksamhetsstatistiken framgår vidare att totalt 1568 beslut om att inleda eller inte

inleda utredning fattats inom 14 dagar från det att anmälan inkom och att 730 beslut
fattats efter 14 dagar. Resultatet innebär att i 68,1 % av de inkomna orosanmälningarna
har beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattats inom den lagstadgade tiden om
14 dagar. Vi noterar att i fem av de sex fall där det inte framgår vilket beslut som fattats
har den lagstadgade tiden överskridits som minst med 38 dagar och som mest med 347
dagar.

Nedanstående cirkeldiagram illustrerar besluten under perioden.
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Vid intervjuer ges uttryck för att ansvarsfördelningen ifrågan om vem som har att
genomföra en förhandsbedömning är tydlig. Arbetsbelastningen under de senaste åren
beskrivs dock ha inneburit att många förhandsbedömningar inte blivit gjorda inom den
Iagstadgade tidsgränsen pä 14 dagar. Den stora ökningen av inkomna anmälningar,
underbemanning, allvarlighetsgraden i vissa anmälningar samt att förvaltningen
prioriterat att genomföra skyddsbedömningar i tid beskrivs vara bidragande orsaker till
detta. Arbetsbelastningen beskrivs bland annat stundtals ha inneburit att det inte funnits
utrymme att boka in ett besök med familjen som anmälan avser förrän efter att 14 dagar
passerat. lntervjuade framhåller att anledningen till varför en förhandsbedömning blir
sen framgår idokumentationen av densamma.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas
i nom I agsta dgade tidsg rä n se r?

Nej.

Vår bedömning är att socialnämnden inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att beslut
om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom den lagstadgade tidsgränsen om 14
dagar. Vår uppfattning är att det inom verksamheten finns en kännedom om de
utmaningar som finns vad gäller efterlevnaden till lagens krav på området.

Utredningstider
Revisionsfråga 4: Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom

I ag stadgade tidsgrä n se r?

Enligt 11 kap. 2 $ socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara
slutförd senast inom ffra månader. I 1'1 kap. 2 $ socialtjänstlagen anges dock att om
särskilda skäl finns får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid (se mer om
detta i nästkommande kapitel). Att en utredning pågår mer än fura månader innebär
således inte per automatik att kommunen bryter mot lagen, men i de fall som skäl att
förlänga utredningstiden föreligger ska beslut om detta fattas. Brister i den egna
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organisationen som exempelvis en otillräcklig personalstyrka utgör inte tillräckliga skäl

för att förlänga utredningstiden.

Genom att kontrollera att utredningstiden enbart i undantagsfall överskrider 4 månader
så kan vi med hög rimlighet verifiera nämndens säkerställande av att utredningar
genomförs inom lagstadgade tidsgränser.

Frågan om beslut om förlängd utredningstid hanteras i nästkommande kapitel.

lakttagelser

I riktlinjen för barn- och ungdomsärenden framgår att en utredning inte ska vara mer
omfattande än vad som är nödvändigt, genomföras skyndsamt, ha ett helhetsperspektiv,
och vara slutförd inom fura månader (120 dagar). I dokumentet framgår att
socialnämnden, om det finns särskilda skä|, kan besluta om att förlänga utredningstiden.
Eventuella beslut om förlängning ska vara tidsbegränsade och får inte gälla tills vidare
(se mer om förlängning av utredningstid i nästkommande kapitel).

Vid intervjuer ges uttryck för att det funnits svårigheter att slutföra utredningar i tid under
de senaste åren och att detta var en av anledningarna till varför förvaltningen beslutade
om att förstärka bemanningen med konsulter. Det beskrivs finnas flera anledningar till
varför en utredning inte är möjlig att slutföra inom lagstadgad tidsgräns. Ett exempel
som lyfts är verksamhetens tidigare svårigheter, tillföljd av hög arbetsbelastning, att
fördela ut inledda utredningar till socialsekreterare. Detta resulterade i att en stor del av
tiden på ffra månader redan hade passerat när själva utredningsarbetet kunde
påbörjas. lntervjuade framhåller att utredningarna i dagsläget kan slutföras itid i allt
högre utsträckning. Den statistik som vi inom ramen för granskningen tagit del av visar
dock på att det finns fortsatta utmaningar vad gäller efterlevnaden till lagens krav på att
slutföra utredningar inom fyra månader.

Av verksamhetsstatistik som vi delgetts framgår att socialnämnden under perioden

2021-04-01 fl|2022-03-31 genomfört sammanlagt 715 utredningar avseende barn och

unga upp till21 är. Utredningarna har inletts dels utifrån inkomna orosanmälningar men

också utifrån egna ansökningar om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Av verksamhetsstatistiken framgår att 400 av utredningarna har haft en utredningstid
som överstiger 120 dagar. Det innebär att närmare 56 % av utredningarna har pågått

under längre tid än vad lagen anger att utredningen ska vara slutförd inom.

Av den verksamhetsdata som Katrineholms kommun tagit fram framgår att ca 47 o/o av

utredningarna avslutades för sent under kalenderåret2020 och ca 55 oÄ av
utredningarna avslutades för sent under kalenderåre|2021. Den genomsnittliga

utredningstiden har ökat från 114,9 dagar (2020) till 118,9 dagar (2021). För perioden
januaritill september 2022 är den genomsnittliga utredningstiden 120,3 dagar.

Nedanstående tabell illustrerar antalet utredningar som avslutas inom samt efter
lagstadgad tid för perioden januaritillseptember 2022.
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Vid intervjuer framgår att förvaltningen månadsvis rapporterar antalet utredningar som
överskridit den lagstadgade tiden till nämndens arbetsutskott. I månadsrapporteringen
för perioden 2022-07-01 till2022-07-30 framgår att förvaltningen vid tillfället hade 213
pågående utredningar och att 22 av dessa hade pågått i mer än 120 dagar. I

månadsrapporteringen presenteras även antalet utredningar som överstigit 100 dagars
handläggningstid men som ännu inte har överstigit 120. Anledningen till detta beskrivs
vara för att kunna planera och prioritera i dessa utredningar för att det ska finnas så bra
förutsättningar som möjligt för att dessa ska kunna avslutas i tid. I

månadsrapporteringen framgår även en jämförelse med motsvarande statistik för
föregående månad.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att utredningar genomförs inom lagstadgade tidsgränser?

Nej.

Vår bedömning är att det finns brister vad gäller förmågan att slutföra utredningar inom
lagstadgade tidsgränser. Under perioden 2022-04-01 ltll2022-03-31 har sammanlagt
715 utredningar genomförts. Av dessa har 400 (ca 56 %) haft en utredningstid som
överstiger den lagstadgade tidsgränsen på fyra månader.

I granskningen framhålls en hög arbetsbelastning som en bidragande orsak till att det
funnits utmaningar med att hålla sig inom de tidsgränser som lagstiftningen anger. Detta
har inneburit att ärenden i vissa fall inte kunnat fördelas till socialsekreterare för fortsatt
utredning förrän en betydande del av de fyra månader som lagen reglerar att
utredningen ska vara slutförd inom redan har passerat. Vår bedömning är att
socialnämnden, genom att hyra in konsulterför att stötta upp i arbetet med bland annat
genomförande av utredningar, vidtagit vissa åtgärder för att komma tillrätta med
utredningstiderna.
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Mot bakgrund av att statistiken för är 2022 fortsatt visar på utmaningar vad gäller
slutförande av utredningar inom lagstadgade tidsgränser ser vi det som väsentligt att
nämnden fortsätter att arbeta för att komma tillrätta med dessa.

Beslut om förlängning av utredningstid
Revisionsfråga 5; Säkerställer socialnämnden att det faffas besluf avseende födängning
av utredningsfid i de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränse4 och är dessa
beslut i enlighet med gällande delegationsordning?

Så som framgår iföregående revisionsfråga har nämnden att slutföra en utredning
gällande barn och unga inom ffra månader. I 11 kap.2 $ socialtjänstlagen anges dock
att om särskilda skäl finns får nämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. I

Socialstyrelsens handbok Utreda bam och unga framgår att beslutet om förlängning ska
vara avgränsat itid och att det ejfår gälla tills vidare. Vidare framgår av förarbetena att
en förlängning kan bli aktuelltillexempelom en barnpsykiatrisk utredning eller
polisutredning i ett fall av övergrepp mot barn inte kan slutföras inom den föreskrivna
tiden och om dessa handlingar är viktiga for socialnämndens beslut. Organisatoriska
skä!, arbetsanhopning eller bristande resurser för hantering av anmälningar, är enligt
förarbetena inte skäl tillförlängd tid.

lakttagelser

I socialnämndens delegationsordning framgår att ett beslut enligt 11 kap.2 g SoL
avseende förlängning av utredningstid får fattas av enhetschef. Enligt
delegationsordningen ska beslut om förlängning av utredningstid månadsvis rapporteras
till utskottet. Beslut om förlängning efter fem månaders utredningstid ska fattas av
arbetsutskottet.

Vid intervjuer beskrivs det vara ovanligt att det fattas ett formellt beslut om att förlänga
utredningstiden i de fall den överskrider den lagstadgade tidsgränsen. Den huvudsakliga
anledningen till varför förlängningsbelsut inte fattats beskrivs vara att organisatoriska
förutsättningar varit den huvudsakliga anledningen till varför utredningstider överskrids.

I föregående revisionsfråga redovisades att 400 utredningar inom barn och unga som
överskred den lagstadgade utredningstiden under perioden 2021-04-01 fl|2022-03-31
Av verksamhetshetsstatistiken som vitagit del av framgår att det totalt under perioden

fattats eff beslut om förlängd utredningstid enligt 11 kap. 2 g socialtjänstlagen.
Beslutsfattare var då enhetschef och beslutet var ej avgränsat i tid.

Bedömning

Säkerställer socialnämnden att det fattas beslut avseende födängning av utredningstid i
de fall då denna överstiger lagstadgade tidsgränser, och är dess a beslut i enlighet med
gäl la n de delegation so rd n i n g?

Nej.

Bedömningens baseras på att det av sammanlagt 400 utredningar som överskridit den
lagstadgade tiden på ffra månader enbart fattats beslut om förlängning i eff fall. Beslutet
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är fattat av enhetschef, men beslutet är inte avgränsat i tid såsom aktuella
bestämmelser anger ska ske. Då beslutet inte är avgränsat itid har vi svårt att bedöma
huruvida beslutet är fattat enligt gällande delegationsordning. Detta då arbetsutskottet är
delegat i de fall som utredningstiden överstiger fem månader.

Rapportering till nämnden
Rev i s i o n sf råga 6; Säkers tä I I e r soc i a I n ä m n d e n e n ti I lf re d s st ä I I a n d e ra p p o ft e ri n g av
handläggningstider avseende bam- och ungaärenden?

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att den som bedriver socialtjänst ska utöva
egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkerställa
verksamhetens kvalitet. Nämnden har även ienlighet med 6 kap. 6 $ kommunallagen ett
ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser
och att den interna kontrollen är tillräcklig.

lakttagelser

I socialnämndens årsredovisning för 2021 betonas att insatser inom socialtjänsten ska
vara av god kvalitet, att utförande av socialtjänstens insatser ska genomföras av
personal med relevant utbildning och erfarenhet samt att kvalitet i verksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. I socialnämndens
årsredovisning framgår vidare att det till nämnden under 2021 inkom 2519
orosanmälningar på barn och unga, vilket är en ökning med 18 % jämfört med 2020 och
en ökning med 44 % jämfört med 2019. I årsredovisningen beskrivs att utredning inletts i

30 Yo av de inkomna orosanmälningarna. Vidare framgår svårigheter med att rekrytera
erfaren personal och att förvaltningen därmed varit tvungen att ta in konsulter, vars
uppdrag i dagsläget är avslutade.

Vid intervjuer beskrivs en bidragande orsak till det ökade inflödet av anmälningar bero
på bland annat en högre anmälningsbenägenhet från i synnerhet skolan. För att möta
det ökade inflödet av anmälningar beskrivs förvaltningen ha utökat antalet tjänster, trots
att det varit svårt att rekrytera personal. Det framkommer även att det pågår ett arbete
med att tillsätta två tjänster som ska jobba halvtid på mottagningen och halvtid inom
skolan för att förstärka samverkan med kommunens skolor.

Vid genomgång av socialnämndens protokollför perioden januari 2021 till och med

augusti 2O22framgår att nämnden tagit del av följande information med bäring på

området barn och unga:

o 202'l-01-26 S - Förvaltningschefen informerar nämnden om omorganisationen
o 2021-03-23 S 20 - Avdelningschef informerar om att förvaltningens personal som

arbetar med barn och unga ska utbildas i Signs of Safetys. Förvaltningschef
informerar om Yrkesresano.

5 En modell som används för aft utreda och bedöma risk och skydd
6 Sveriges Kommuner och Regioners koncept för introduktion och kompetensutveckling i

socialtiänsten

_,e
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. 2021-09-28 S 63 - Nämnden godkänner delårsrapporlför 2021. I protokollet framgår
att inflödet av anmälningar gällande barn varit högre jämfört med samma period

föregående år och att flera har resulterat i placeringar. Vidare framgår att
förvaltningen bland annat utökat med en barnutredare för att möta den ökade
arbetsbelastningen.

o 2021-10-26 S 79 - Förvaltningschef informerar om rekryteringsläget av handläggare
gällande barn och unga.

o 2021-12-14 S 88 - Förvaltningschef informerar om den Lex SarahT- anmälan som
gjorts utifrån att det funnits ärenden som inte fördelats till handläggare på

förualtningen. Nämnden har även fått information om vilka åtgärder som
förvaltningen vidtagit.

o 20222-02-22 S 7 - Socialnämnden godkänner årsredovisningför 2021
o 2022-04-26 S 23 - Avdelningschef informerar om lVOs:s granskning av ofördelade

ärenden. Av protokollet framgår att IVO är nöjda med förvaltningens åtgärder och

avslutat granskningen.

2022-02-22 $ 10 godkänner socialnämnden upprättad internkontrollplan för 2022. a

socialnämndens rnfernkontrollplan för 2022 framgår att ett kontrollmoment avser
utredningstider gällande barn och unga. I dokumentet framgår att det ska göras tuå

uppföljningar per år i syfte att lagstadgade utredningstider efterlevs. I protokoll från
nämndens sammanträde2022-10-25 S 93 framgår att redovisning av genomförd

internkontroll för år 2022 ska ske vid socialnämndens sammanträde i februari 2023.

Vi har inom ramen för granskningen inte funnit spårbarhet till att nämnden (eller
arbetsutskottet) följer u pp statisti k avseende ha ndläg gn i ngstid gällande

skyddsbedömningar och/eller förhandsbedömningar.

Bedömning

Säkersfei//er socialnämnden en tillfredsställande rappartering av handläggningstider
avseende bam- och ungaärenden?

Nej.

Bedömningen baseras på att socialnämnden inte får någon regelbunden uppföljning av
handläggningstider avseende barn- och ungaärenden. Vi noterar dock att
arbetsutskottet genom månadsrapporteringar tar del av statistik avseende
utredningstider, innehållandes bland annat en jämförelse med föregående månad.

Då vi inom ramen för granskningen noterat brister avseende efterlevnaden till
lagstiftningens krav kopplat till utredningstider ser vi positivt på att socialnämnden
beslutat att inom ramen för sitt internkontrollarbete följa upp detta. Vid tidpunkten för
granskningen har redovisning av utfall dock ännu ej skett.

lngen särskild uppföljning av handläggningstider kopplat till skyddsbedömningar och
förhandsbedömningar sker, varken till utskott eller nämnd.

7 Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera
missförhållanden.

_ 8 lnspektionen för vård och omsorg
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Aven om rapporteringen till socialnämnden avseende just handläggningstider under året
varit begränsad, ser vi positivt på att nämnden vid flertalet tillfällen tagit del av annan
information som berör barn- och ungaområdet, som exempelvis inflöde av ärenden samt
kompetensufu eckli ngsarbetet utifrån Yrkesresan.
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Samlad bedömning

a

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun
genomfört en granskning av hantering av orosanmälningar gällande barn och unga.
Granskningens syfte är att är att bedöma om socialnämnden säkerställer en

ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med fokus på

utredningstider.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att socialnämnden ej
säkerställer en ändamålsenlig handläggning av orosanmälningar och utredningar, med
fokus på utredningstider.

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten vill vi lämna följande rekommendationer till
socialnämnden:

o Att säkerställa att rutiner avseende skyddsbedömningar finns. Detta mot bakgrund
av att regeringen i förarbetena till socialtjänstlagen uttalar att socialnämnden
behöver ta fram rutiner för att arbetet med bedömning av barns behov av skydd ska
gå smidigt.

Att säkerställa att förhandsbedömningar genomförs inom florton dagar efter det att
anmälan inkommit.

Att säkerställa att utredningar genomförs skyndsamt och inom den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

Att säkerställa en tillfredsställande återrapportering avseende handläggningstider
som, utöver utredningstider, även inkluderar förhandsbedömningar.

o
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Sam ma nfatta nde bedöm n i n ga r utifrån revis ionsfråg or

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
socialnämnden en
ändamålsenlig
organisation med
tydlig
ansvarsfördelning för
hantering av inkomna
orosanmälningar?

2. Säkerställer
socialnämnden att
skyddsbedömning
genomförs och
dokumenteras?

3. Säkerställer
socialnämnden att
beslut om att inleda
eller inte inleda
utredning fattas inom
lagstadgade
tidsgränser?

Ja
Det finns en tydlig organisation och
ansvarsfördelning för hantering av
inkomna orosanmälningar. Det finns
en aktuell delegationsordning och ett
fl ertal dokumenterade rutiner,
processkartor etc. som stöd i arbetet.
Berörd personal uppfyller de
kompetenskrav som anges i

socialtjänstlagen.

Delvis
I den aktgranskning som vi
genomfört framgår att
skyddsbedömning i huvudsak
genomförs och dokumenteras i

enlighet med aktuella bestämmelser.
Vi noterar dock några awikelser,
som exempelvis vissa variationer vad
gäller hur tydligt faktiska
omständigheter som ligger till grund
för bedömningen framgår.

Vi noterar att Katrineholms kommuns
befintliga rutiner på området inte
innehåller någon närmare
beskrivning av hur en
skyddsbedömning ska genomföras.
Mot bakgrund av detta villvi
rekommendera socialnämnden att se
över detta.

Nej
Socialnämnden säkerställer inte i

tillräcklig utsträckning att beslut om
att inleda eller inte inleda utredning
fattas inom den lagstadgade
tidsgränsen om 14 dagar. Vår
uppfattning är att det inom
verksamheten finns en kännedom
om de utmaningar som finns vad
gäller efterlevnaden till lagens krav
på området.

I
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4. Säkerställer
socialnämnden att
utredningar
genomförs inom
lagstadgade
tidsgränser?

5. Säkerställer
socialnämnden att det
fattas beslut
avseende förlängning
av utredningstid ide
falldå denna
överstiger
lagstadgade
tidsgränser, och är
dessa beslut i

enlighet med gällande
delegationsordning?

Nej
Det finns brister vad gäller förmågan
att slutföra utredningar inom
lagstadgade tidsgränser. Under
perioden 2021 -04-0 1 till 2022-03-31
har sammanlagt 715 utredningar
genomförts. Av dessa har 400 (ca 56
o/o) haft en utredningstid som
överstiger den lagstadgade
tidsgränsen på fyra månader.

I granskningen framhålls en hög
arbetsbelastning som en bidragande
orsak till att det funnits utmaningar
med att hålla sig inom de tidsgränser
som lagstiftningen anger. Detta har
inneburit att ärenden i vissa fall inte
kunnat fördelas till socialsekreterare
för fortsatt utredning förrän en
betydande del av de fyra månader
som lagen reglerar att utredningen
ska vara slutförd inom redan har
passerat. Socialnämnden har, genom
att hyra in konsulter för att stötta upp
i arbetet med bland annat
genomförande av utredningar,
vidtagit vissa åtgärder för att komma
tillrätta med utredningstiderna.

Mot bakgrund av att statistiken för år
2022forlsatt visar på utmaningar vad
gäller slutförande av utredningar
inom lagstadgade tidsgränser ser vi
det som väsentligt att nämnden
fortsätter att arbeta för att komma
tillrätta med dessa.

Nej
Av sammanlagt 400 utredningar som
överskridit den lagstadgade tiden på

ffra månader har beslut om
förlängning fattats i eff fall. Beslutet
är fattat av enhetschel men beslutet
är inte avgränsat itid såsom aktuella
bestämmelser anger ska ske. Då
beslutet inte är avgränsat i tid har vi
svårt att bedöma huruvida beslutet är
fattat enligt gällande
delegationsordning. Detta då
arbetsutskottet är delegat i de fall
som utredningstiden överstiger fem
månader.
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6. Säkerställer socialnämnden
en tillfredsställande
rapportering av
handläggningstider avseende
barn- och ungaärenden?

Nej
Socialnämnden får inte någon
regelbunden uppföljning av
handläggningstider avseende barn-
och ungaärenden. Arbetsutskottet tar
dock genom månadsrapporteringar
del av statistik avseende
utredningstider, innehållandes bland
annat en jämförelse med föregående
månad.

Då vi inom ramen för granskningen
noterat brister avseende
efterlevnaden till lagstiftningens krav
kopplat till utredningstider ser vi
positivt på att socialnämnden
beslutat att inom ramen för sitt
intern kontrollarbete följa upp detta.
Vid tidpunkten för granskningen har
redovisning av utfall dock ännu ej
skett.

lngen särskild uppföljning av
handläggningstider kopplat till
skyddsbedömningar och
forhandsbedömningar sker, varken till
utskott eller nämnd.

Aven om rapporteringen till
socialnämnden avseende just
handläggningstider under året varit
begränsad, ser vi positivt på att
nämnden vid flertalet tillfällen tagit
delav annan information som berör
barn- och ungaområdet, som
exempelvis inflöde av ärenden samt
kompetensutveckli ngsa rbetet utifrån
Yrkesresan.
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Rebecka Hansson Erika Brolin

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 2022-05-171. PwG ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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